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Norwegian med 1,9 millioner passasjerer i
oktober – sterk etterspørsel etter reiser i
høstferien

I oktober hadde Norwegian 1,9 millioner passasjerer og en fyllingsgrad på 86
prosent. Oktober ble en aktiv reisemåned, både på innenriksruter og til
populære stranddestinasjoner.

– Vi er fornøyde med å levere enda en måned med sterke trafikktall. I oktober
har passasjerene våre satt særlig pris på rutene til våre mange populære
feriedestinasjoner. Blant annet valgte mer enn en halv million nordiske
reisende å fly med oss til Middelhavsområdet. Dette viser at vi har et



produkttilbud som kundene setter pris på, sier Geir Karlsen, konsernsjef i
Norwegian.

Norwegian hadde 1 885 606 passasjerer i oktober, 57 prosent mer enn
oktober i fjor. Fyllingsgraden var på 85,8 prosent. Kapasiteten (ASK) var 2 703
millioner setekilometer, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 2 319
millioner setekilometer. I oktober hadde Norwegian i gjennomsnitt 67 fly i
drift, og 99,4 prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført. Punktligheten,
som er et mål på antall avganger som skjer innen 15 minutter etter ordinær
tid, var i oktober 84,2 prosent.

– På grunn av den generelle prisveksten, ser vi at etterspørselen vil bli lavere
i vintersesongen vi står foran. Takket være godt samarbeid med kolleger og
fagforeninger samt fleksible leasingavtaler på flyene våre, er vi godt
posisjonert til å håndtere denne roligere perioden. I tillegg er vi trygge på at
produkttilbudet vårt svarer til reisendes ønsker og at dette vil bidra positivt
til å kapre markedsandeler, sier Karlsen.

Som et resultat av samarbeidet mellom Norwegian og Widerøe, drar
forretnings- og fritidsreisende nå nytte av større utvalg, fleksibilitet og
sømløse reiser på innenriksruter i Norge. Norwegian rekrutterer i disse dager
700 nye kolleger til sommersesongen 2023, når selskapet skal tilby nye ruter
og flere avganger til attraktive reisemål.

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.



Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.

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