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- Kjøp en meningsfull UNICEF-julegave
når du flyr med Norwegian

Norwegian-sjef Bjørn Kjos oppfordrer passasjerene til å kjøpe en meningsfull
julegave når de flyr med selskapet. UNICEFs Verdensgaver kan nå kjøpes på
Norwegians fly. Hjelp barn i nød med vaksinasjoner, medisiner og skolebøker.

Denne uken begynner Norwegian å selge UNICEFs Verdensgaver om bord. Alle
Norwegians passasjerer oppfordres til å støtte UNICEF ved å kjøpe en slik
gave.

- Dette er ekte produkter som vaksiner, medisiner eller bøker som UNICEF gir
til barn som trenger det. Ved å kjøpe et gavekort om bord, vil du ikke bare gi



noen du er glad i en meningsfull gave, du vil også hjelpe barn som trenger
det mest, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos.

UNICEFs Verdenslager
Bjørn Kjos besøkte nylig UNICEFs Verdenslager i København - en 20 000
kvadratmeter stor lagerbygning som kan oppbevare 36 000 paller og 750
forskjellige UNICEF-forsyninger. Nesten 300 000 pakker - inkludert produkter
utviklet for å møte en rekke akutte behov innen medisinsk behandling, barns
utdanning og beskyttelse - ble pakket her i fjor.

Under besøket hjalp Kjos og to av hans ansatte, Camilla Christiansen og Bjørg
Helene Hellene (bildet), samt generalsekretær i UNICEF Norge, Bernt G.
Apeland, til med å pakke esker med en rekke medisiner. Hundrevis av esker
blir pakket på dette samlebåndet – også UNICEFs Verdensgaver.

Bøker og startpakke til nybakte mødre
To Verdensgaver vil være tilgjengelig om bord Norwegians fly:

5 bøker: Et gavekort som vil gi en skole, et senter for barn eller en
barnefamilie fem eventyrbøker på lokalspråket.

Startpakke for nye mødre: En startpakke som vil gi fire barn en sunn og
lovende start i livet. Hver pakke består av en myggnetting, to vaksinedoser
mot meslinger, tre vaksinedoser mot polio og fire vaksinedoser mot
stivkrampe.

Se Bjørn Kjos oppfordre til kjøp av Verdensgaver helt nederst i artikkelen. 

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.



Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

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