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Norwegian og Widerøe inngår avtale om
tettere samarbeid

Norwegian og Widerøe har i dag inngått en intensjonsavtale som innebærer
at de to norske flyselskapene vil samarbeide mye tettere på en rekke områder
fremover.  Det innebærer blant annet billettsamarbeid på hele rutenettet og
at passasjerene kan få mulighet til å reise sømløst med begge selskapene,
såkalt interlining.

Bakgrunnen for avtalen er et ønske om å gi et enda bedre tilbud til
passasjerene i Norge, skape synergier og en mer effektiv drift. Norge er et
svært viktig marked for begge selskaper. Widerøe flyr i hele det norske



regionalnettet og Norwegian er en stor aktør på stamrutenettet. En svært stor
andel av norske passasjerer er avhengig av både Norwegian og Widerøe for å
komme fram til reisemålet sitt.  

-Jeg er svært tilfreds med denne avtalen vi i dag har inngått med Widerøe.
Vårt mål er at samarbeidet skal bli til beste for begge selskapers passasjerer,
men også våre ansatte. På mange måter er den avtalen historisk, at to norske
flyselskaper nå finner sammen. Selv om mye av innholdet ennå er i
støpeskjeen har vi hatt en god dialog i flere måneder allerede og diskutert
mange ulike områder hvor vi har en felles interesse i å samarbeide, sier
konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.   

-Dette er en gledens dag for Widerøe og for alle våre passasjerer som er helt
avhengig av å fly for å bo og leve i Norge. Med denne avtalen vil våre felles
kunder kunne reise i kombinasjon med Norwegian og Widerøe, i både inn og
utland. Kombinasjonen av Widerøe’s nettverk langs kysten og i Nord-Norge
og Norwegians store tilbud i hele Europa vil skape mange nye
reisemuligheter for våre felles kunder. Dette er et tilbud som har vært
etterspurt av våre passasjerer i mange år og derfor spesielt hyggelig å kunne
dele akkurat nå. Det gjenstår fremdeles et stykke arbeid før vi er helt i mål,
men vi jobber godt sammen og har et felles mål om at dette skal
gjennomføres så raskt som mulig, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe.

Til red: 
Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian og konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe er
tilgjengelig for pressen i Norwegians lokaler i Oksenøyveien 3 på Fornebu kl.
10.00 i dag. 

For ytterligere kommentarer:
Widerøe, Stein Nilsen, konsernsjef, 989 01 500 (pressevakttelefonen).
Norwegians pressetelefon: 815 11 816.

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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