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Norwegian fortsætter den internationale
vækst med en passagerstigning på 14
procent i oktober

Norwegian lægger endnu en måned bag sig med over tre millioner
passagerer. I alt fløj 3,1 millioner passagerer med selskabet i oktober, hvilket
er en stigning på 14 procent fra samme måned sidste år. Væksten er størst på
interkontinentale ruter, hvor stigningen er på hele 56 procent.

I alt 3.148.511 passagerer rejste med Norwegian i oktober, hvilket er 381.768
(14 procent) flere end samme måned sidste år. Den totale trafikvækst (RPK)
steg med 29 procent og kapacitetsvæksten (ASK) med 31 procent.



Belægningen var på 87,4 procent.

”Det er glædeligt, at et stigende antal passagerer vælger Norwegian, når de
skal ud og rejse. Væksten er størst på selskabets langdistanceruter, og
efterspørgslen er stabilt god. Konkurrencen er fortsat stærk, og global
ekspansion er vigtig for at styrke konkurrenceevnen”, siger koncernchef Bjørn
Kjos.

Norwegian gennemførte 99,4 procent af de planlagte flyvninger i oktober, og
punktligheden var på 78,3 procent.

Norwegians flåfornyelse fortsatte denne måned med leverance af én Boeing
787-9 Dreamliner. Med en gennemsnitsalder på 3,6 år er Norwegians flyflåde
blandt de mest moderne og miljøvenlige i verden.

Se detaljerede trafiktal i vedlagte PDF.
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Norwegian
Norwegian er det 6. største lavprisselskab i verden med omkring 7000
ansatte. I dag opererer Norwegian godt 500 ruter til mere end 150
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand, Caribien og USA.
Norwegian har en flyflåde på over 140 fly, som fragter ca. 30 millioner
passagerer om året. Selskabet har en af verdens yngste flåder med en
gennemsnitsalder på 3,6 år. I 2015 blev Norwegian kåret til det mest
miljøvenlige transatlantiske flyselskab af The International Council on Clean
Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 kårede flypassagererne
Norwegian til verdens bedste lavprisselskab på langdistanceruter i den
anerkendte SkyTrax Awards. For femte år i træk er Norwegian også kåret som
Europas bedste lavprisselskab af SkyTrax.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.facebook.com/flynorwegian
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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