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Fortsatt passagerartillväxt för Norwegian
i december
I december flög 1 604 937 passagerare med Norwegian, en ökning med
338 131 passagerare eller 27 procent jämfört med samma månad år 2012.
Trafiktillväxten i december övergår med god marginal kapacitetstillväxten.
Norwegian hade en kapacitetstillväxt (ASK) på 48 procent och en
trafiktillväxt (RPK) på 52 procent. Kabinfaktorn var 78 procent, upp 1,9
procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Trafiktillväxten i
december 2013 motsvarar hela bolagets storlek samma månad för fyra år
sedan.
– Jag är mycket nöjd med att vi, trots kraftig kapacitetstillväxt i december,

fyller planen ännu bättre än samma månad föregående år. Det bevisar att
Norwegian erbjuder en konkurrenskraftig produkt både vad gäller pris och
kvalitet, säger VD Björn Kjos.
Totalt genomförde Norwegian 98,2 procent av de planlagda flygningarna i
december varav 73,3 procent gick enligt tidtabell. Punktligheten påverkas
kraftigt av ovädret som drabbade stora delar av Nordeuropa i början av
månaden.
Se bifogad pdf för detaljerade trafiksiffror.
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Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 413 linjer till 125
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 3 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på 81 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,6 år (per mars 2013). År 2013 utnämndes Norwegian
till Europas bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards. Sky Trax
World Airline Awards är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen
i flygbranschen. För mer information, besök www.norwegian.com
Följ oss på Facebook här.
Följ oss på You Tube här.
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