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Norwegian kåret til verdens bedste
lavprisselskab på langdistanceruter og
Europas bedste lavprisselskab

Flypassagerer over hele verden har kåret Norwegian til verdens bedste
lavprisselskab på langdistanceruter for andet år i træk og Europas bedste
lavprisselskab for fjerde år i træk ved årets SkyTrax World Airline Awards.
Administrerende direktør Bjørn Kjos og medarbejdere fra Norwegians base i
London-Gatwick modtog prisen på Farnborough Airshow uden for London i
dag.



”Jeg er meget glad for at modtage disse priser, og jeg vil rette en stor tak til
vores passagerer verden over, som har stemt på Norwegian. Der er også al
grund til at takke vores medarbejdere, som hver dag tager hånd om vores
passagerer. Uden dem ville vi ikke have fået denne store anerkendelse fra de
rejsende”, siger administrerende direktør Bjørn Kjos.

”Norwegians europæiske og internationale vækst gør, at selskabet fortsætter
med at vinde tilhængere, hvilket genspejles i flyselskabets succes her på
World Airline Awards. Europa er stadig den mest konkurrenceudsatte region
for lavprisselskaber, så at vinde titlen ’Europas bedste lavprisselskab’ for
fjerde gang i træk er en utrolig præstation”, siger administrerende direktør for
SkyTrax, Edward Plaisted.

Om Skytrax
Skytrax World Airline Awards er den mest prestigefyldte og anerkendte
prisuddeling i luftfartsindustrien. Rejsende fra mere end 160 lande deltager
hvert år i verdens største undersøgelse af kundetilfredshed blandt
flypassagerer. Over 280 flyselskaber måles i undersøgelsen. Kunderne
bedømmer alt fra oplevelsen ved check in, boarding, sæde komfort, renlighed
i kabinen, mad, drikke, underholdning og service.
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Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det 6. største
lavprisselskab i verden. I dag opererer Norwegian godt 400 ruter til mere
end 130 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand,
Caribien og USA. Norwegian har en flyflåde på over 100 fly, som
fragter over 26 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). I en ny kåring fra anerkendte SkyTrax
World Airline Awards er Norwegian af passagererne stemt ind som verdens
bedste lavprisselskab på langdistanceruter. For tredje 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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