Norwegian Boeing 737-800

2020-09-04 08:01 CEST

Norwegians trafiksiffror för augusti
kraftigt påverkade av reserestriktioner
och lägre efterfrågan
Norwegians trafiksiffror för augusti är kraftigt påverkade av reserestriktioner
och lägre efterfrågan till följd av COVID-19-pandemin. Kapaciteten var 94
procent lägre än samma månad förra året. Kabinfaktorn var på 62,1 procent.
Den första juli återupptog Norwegian 76 linjer och satte ytterligare 15 plan i
drift. Under sommaren har antalet avgångar och linjer justerats löpande till
följd av ändrad efterfrågan orsakad av ständigt föränderliga reserestriktioner

och reserekommendationer från myndigheter.
Jämfört med samma period förra året var den totala kapaciteten (ASK) ned 94
procent medan passagerartrafiken (RPK) minskade med 96 procent.
Kabinfaktorn var på 62,1 procent, ned 27,9 procentenheter. Totalt reste 313
316 kunder med Norwegian i augusti, en minskning med 91 procent.
Fler detaljer om verksamheten framöver samt senaste finansuppdatering
finns i bolagets halvårsrapport (H1) som offentliggjordes 28 augusti.
– Efterfrågan på biljetter påverkas fortfarande snabbt av myndigheters
förändringar av reserestriktioner. Vi anpassar kontinuerligt linjenätet för att
möta förändringarna men det råder ingen tvekan om att Coronasituationen
och ständigt nya reserekommendationer gör det krävande att planera. Den
långvariga krisen som har drabbat alla delar av flygbranschen fortsätter att
skapa osäkerhet i alla marknader, vilket gör att det är helt avgörande med
tillräckligt likviditetsstöd för att långsiktigt skydda resebranschen,
arbetsplatser och kritisk infrastruktur, säger Norwegians koncernchef Jacob
Schram.
Se detaljerade trafiksiffror i bifogade PDF.

Norwegians berättelse började för över 27 år sedan. Bolaget etablerades
1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan började flyga först 2002.
Norwegian har blivit en central aktör inom internationell luftfart; först med
kortdistanslinjer i Europa och sedan långdistanslinjer till och från USA, Asien
och Sydamerika. Norwegian har idag en modern och bränsleeffektiv
flygplansflotta som består av flygplansmodellerna Boeing 787 Dreamliner
och Boeing 737.
Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.
Norwegian har utsetts till Europas bästa lågprisbolag sex år i rad av Skytrax
och fem år i rad har passagerarna röstat fram Norwegian som världens bästa
lågprisbolag på långdistanslinjer. Dessutom har bolagets lojalitetsprogram
Norwegian Reward 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.
För mer information, vänligen besök www.norwegian.com
Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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