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Norwegian får stor internationell
utmärkelse

Norwegian har utsetts till “Value Airline of the Year” av Air Transport
World – en av de ledande amerikanska branschtidningarna inom luftfart. 

– Norwegian har satt sina spår på den globala marknaden med en bra
kvalitetsprodukt till ett lågt pris, enligt juryn.

– Jag vill gratulera koncernchef Bjørn Kjos och resten av hans team med ett
välförtjänt pris. Juryn är mycket imponerad över Norwegians innovation och
vad bolaget har åstadkommit. Norwegian har visat att det går att resa långt
till ett lågt pris, säger Karen Walker, chefredaktör på Air Transport World.



– Det här ett stort erkännande för oss på Norwegian och hade inte varit
möjligt utan alla våra hängivna medarbetare. Norwegian etablerades för att
alla skulle få möjlighet att flyga med hög kvalitet till ett lågt pris och det är
vad vi eftersträvar att erbjuda alla resenärer på samtliga marknader där vi
etablerar oss, säger Norwegians koncernchef Bjørn Kjos.

Tidigare i år utsågs Norwegian till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer för tredje året i rad och Europas bästa lågprisbolag för femte
året i rad av SkyTrax World Airline Awards. Norwegian utsågs även till ”Årets
flygbolag” av CAPA – Center för Aviation i september.

Magasinet Air Transport World delar varje år ut priser till olika aktörer i
flygbranschen och priset till Norwegian delas ut i Dublin 28 mars 2018.
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Norwegian är det sjätte största lågprisbolaget i världen med cirka 9000
medarbetare. Bolaget erbjuder idag över 500 linjer till över 150 destinationer
i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA och Karibien. Norwegian har
en flygplansflotta på cirka 150 plan. Bolaget har en av världens yngsta
flygplansflottor med en genomsnittsålder på 3,6 år. Unde 2017 flög över 33
miljoner passagerare med Norwegian.

Norwegian är det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt och mest
miljövänligt över Atlanten enligt The International Council on Clean
Transportation (ICCT). 

De senaste tre åen har Norwegian utsetts till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För femte året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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