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Norwegianilla hyvä matkustajamäärän
kasvu ja korkea täsmällisyys toukokuussa

Norwegian lennätti yli 2,1 miljoonaa matkustajaa toukokuussa 2014. Kasvua
viime vuoden toukokuuhun verrattuna oli 12 prosenttia. Käyttöaste oli 77
prosenttia. Ammattiliitto Paratin lakonuhka vaikutti yhtiön liikevaihtoon, sillä
osa asiakkaista Norjassa ja Tanskassa jätti lennot varaamatta lakonuhan
vuoksi.

Toukokuussa Norwegian lennätti 2 103 477 matkustajaa, kasvua 12
prosenttia verrattuna viime vuoden toukokuuhun. Myytyjen
henkilökilometrien määrä (RPK) kasvoi 45 prosenttia ja tarjottujen
henkilökilometrien määrä (ASK) niin ikään 45 prosenttia toukokuussa.



Käyttöaste oli 77 prosenttia eli sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

– Toukokuu oli epätavallinen kuukausi Paratin lakonuhan vuoksi. Sillä oli
merkittävä negatiivinen vaikutus Norwegianin varauksiin ja se heikensi yhtiön
liikevaihtoa. Myönteistä on, että Norwegian houkuttelee jatkuvasti uusia
asiakkaita, erityisesti uusilla markkinoilla Skandinavian ulkopuolella.
Norwegianin lennot lähtivät aikataulussa 90-prosenttisesti, mikä tekee
meistä yhden täsmällisimmistä lentoyhtiöistä Euroopassa, sanoo Norwegianin
toimitusjohtaja Bjørn Kjos.

Toukokuussa Norwegian otti vastaan yhden uuden Boeing 737-800 -koneen
ja yhden uuden 787 Dreamlinerin. Kaikkiaan Norwegian ottaa vastaan 14
Boeing 737-800 -konetta ja neljä 787 Dreamlineria vuonna 2014.
Norwegianin lentolaivasto on yksi Euroopan nykyaikaisimmista ja
ympäristöystävällisimmistä.

Norwegian lensi toukokuussa 98,8 prosenttia suunnitelluista lennoistaan ja
näistä 90 prosenttia lähti aikataulussa.

Lisätietoja liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.
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Norwegian on Skandinavian toiseksi suurin lentoyhtiö ja Euroopan
kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö. Yhtiö operoi 416 reittiä 126 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, USAssa ja Thaimaassa. Yli 20
miljoonaa matkustajaa lentää vuosittain Norwegianilla, joka työllistää noin 3
500 henkilöä. Norwegianin laivastossa on 93 lentokonetta, jotka ovat
keskimäärin noin 4,8 vuotta vanhoja. Yhtiö ottaa jatkuvasti käyttöön uusia ja
aiempaa ympäristöystävällisempiä koneita. Vuonna 2013 Norwegian palkittiin
Euroopan parhaana halpalentoyhtiönä arvostetulla SkyTrax World Airline
Awards -palkinnolla. Norwegian on perustettu vuonna 1993 ja se on listattu
Oslon pörssissä.



Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com
Seuraa meitä YouTubessa
Seuraa meitä Facebookissa

Yhteyshenkilöt

Press office – vain median yhteydenotot
Lehdistökontakti
+47 815 11 816
Asiakaspalvelu +358 (0) 9231 01 600

http://www.norwegian.com/
https://www.youtube.com/norwegian
https://www.facebook.com/norwegianfi

