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Norwegian korat till världens bästa
lågprisbolag på långdistanslinjer och bästa
lågprisbolag i Europa

Passagerare från hela världen har för andra året i rad korat Norwegian till
världens bästa lågprisbolag på långdistanslinjer och Europas bästa
lågprisbolag för fjärde året i rad vid årets SkyTrax World Airline Awards. VD
Bjørn Kjos tog tillsammans med medarbetare från London Gatwick basen
emot utmärkelserna på Farnborough Airshow utanför London idag.

– Jag är oerhört glad över att få ta emot de här fina priserna och vill rikta ett



stort tack till våra passagerare runt om i världen som har röstat på
Norwegian. Jag vill även tacka våra medarbetare på Norwegian som varje dag
tar hand om våra passagerare. Utan dem hade vi inte fått det här fina
erkännandet från våra resenärer, säger Norwegians VD Bjørn Kjos.

– Norwegians tillväxt i Europa och internationellt gör att bolaget får allt fler
anhängare, något som återspeglas i flygbolagets framgångar här på World
Airline Awards. Europa är fortfarande den region med hårdast konkurrens
bland lågprisbolag så att vinna titeln ”Europas bästa lågprisbolag” för fjärde
året i rad är en otrolig prestation, säger SkyTrax VD Edward Plaisted.

Om SkyTrax Awards
SkyTrax World Airline Awards är den mest prestigefyllda och erkända
prisutdelningen i flygbranschen. Resande från över 160 länder deltar varje år
i världens största undersökning gällande kundnöjdhet bland flygresenärer.
Över 280 flygbolag mäts i undersökningen. Kunderna bedömer allt från
upplevelsen vid incheckning, ombordstigning, säteskomfort, renlighet i
kabinen, mat, dryck, underhållning och service

För mer information: 
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson: 0709 89 05 18
Norwegians presstelefon: +47 815 11 816

Norwegian är det tredje största lågprisbolaget i Europa och det sjätte största i
världen.
Bolaget erbjuder idag närmare 450 linjer till 138 destinationer i Europa,
Nordafrika, Mellanöstern, Thailand, USA och Karibien. Under 2015
transporterade Norwegian närmare 26 miljoner passagerare. Bolaget är
börsnoterat (sedan 2003) och har närmare 6000 medarbetare. Norwegian
fasar löpande in nya, mer miljövänliga flygplan och har en flotta på cirka 100
flygplan med en genomsnittlig ålder på 3,6 år.

De tre senaste åren har Norwegian utnämnts till Europas bästa
lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards och utsågs förra året även
till världens bästa lågprisbolag på långdistans. Sky Trax World Airline Awards
är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i flygbranschen där
det är passagerarna själva som bedömer över 200 flygbolag över hela
världen. Norwegian utsågs 2015 dessutom till det flygbolag som flyger mest
bränsleeffektivt och mest miljövänligt över Atlanten av The International

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


Council on Clean Transportation (ICCT). För mer information, besök
www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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