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Norwegian och Widerøe ingår ett nära
samarbetsavtal

Norwegian och Widerøe har idag undertecknat en avsiktsförklaring med
avsikten att de två flygbolagen kommer att ha ett nära samarbete inom ett
antal områden i framtiden. Detta innebär bland annat att de två företagen
kommer att ha ett samarbete kring biljettförsäljning, vilket ska göra det
möjligt för bolagens passagerare att sömlöst kunna resa i båda flygbolagens
linjenät, enligt ett interlineavtal.

Målet med avtalet är en bättre service, att skapa synergier och
driftseffektivitet. Norge är en oerhört viktig marknad för båda företagen.
Widerøe flyger genom hela det regionala nätet i Norge medan Norwegian är



en stor aktör i huvudlinjenätet. En stor del av passagerarna i Norge är
beroende av både Norwegian och Widerøe för att nå sin destination.

− Jag är mycket nöjd med det avtal vi har ingått med Widerøe idag. Vårt mål
för detta samarbete är att gynna både företagens passagerare och våra
anställda. På många sätt är detta ett historiskt avtal som sammanför två
norska flygbolag. En del detaljer arbeta vi fortfarande på, men det har de
senaste månaderna blivit tydligt genom diskussioner med Widerøe, att det
finns många områden som vi båda har ett gemensamt intresse att samarbeta
kring, säger Geir Karlsen, Norwegians vd.

− Detta är en glädjedag för både Widerøe och våra passagerare som är starkt
beroende av våra flygningar för att arbeta och bo i Norge. Detta avtal gör det
möjligt för Norwegians och Widerøes kunder att kombinera sina flygningar
med både flygbolag hemma och utomlands. Kombinationen av Widerøes nät
längs kusten och i norra Norge och Norwegians stora europeiska linjenät
kommer att skapa många nya resmöjligheter för våra gemensamma kunder.
Det nya samarbetet har efterfrågats av våra passagerare i många år, så det är
lysande att dela denna nyhet nu. Vi har fortfarande en bit kvar innan avtalet
är slutgiltigt, men vi samarbetar bra och har ett gemensamt mål att detta ska
genomföras så snabbt som möjligt, säger Stein Nilsen, Widerøes vd.

För ytterligare kommentarer

• Widerøes presstelefon: 989 01 500. Stein Nilsen VD för Widerøe.

• Norwegians presstelefon: 815 11 816.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s



program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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