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Norwegian indgår nye aftaler om handling
services i flere lufthavne

Norwegian indgår nye aftaler om handling services i flere lufthavne i
Skandinavien fra 1. april. Selskabet Menzies Aviation, som Norwegian
allerede har et udstrakt samarbejde med, skal levere alle handling services i
Oslo Lufthavn og Københavns Lufthavn.

Norwegian har for nylig gennemført en større budrunde vedrørende levering
af handling services i Norden. Handling services indebærer blandt andet
indtjekning af passagerer, bagagehåndtering og services i forbindelse med, at
flyet står parkeret i lufthavnen. Selskabet Menzies Aviation, som Norwegian
allerede benytter i en række lufthavne i Europa og USA, har fået hele



kontrakten i Oslo og København.

Budrunden har resulteret i følgende nye aftaler fra 1. april:

Norge:
Menzies Aviation bliver Nowegians nye handlingselskab i Oslo Lufthavn
(OSL). Aviator har fået kontrakterne i de øvrige lufthavne i Norge med
undtagelse af Alta, Kirkenes og Evenes, hvor samarbejdet med SGH
fortsætter.

Danmark:
Menzies Aviation bliver Norwegians nye handlingselskab i Københavns
Lufthavn (CPH)

Sverige:
Swedavia, som allerede i dag i mindre lufthavne i Sverige leverer services
mens flyet er parkeret i lufthavnen, overtager også Norwegians
passagerhåndtering i disse lufthavne (Kiruna, Luleå, Umeå og Visby). I
Gøteborg fortsætter Norwegian samarbejdet med Menzies Aviation, mens
samarbejdet med Aviator fortsætter i Stockholm og Malmø.

Kontaktperson for pressen:
Director Ground Operation & In-flight Services Bjørn Erik Barman-Jenssen, tlf.
+ 47 47 46 33 69

Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 421 ruter til 129
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian
fløj over 20 millioner passagerer i 2013. Selskabet er børsnoteret (2003) og
har omkring 4500 ansatte. Norwegian har 102 fly i flåden md en
gennemsnitsalder på 4,8 år (per marts 2013). Norwegian indfaser løbende
nye, mere miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa.
Både i 2013 og 2014 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab
af anerkendte SkyTrax Airline Awards. Det er flypassagererne selv, der
bedømmer over 200 flyselskaber over hele verden i det, der er betegnet som
den mest prestigefyldte prisuddeling i flybranchen. For mere information
besøg www.norwegian.com

http://www.norwegian.com


Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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