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Norwegianin yksikkötuotot kasvoivat ja
käyttöaste nousi elokuussa

Norwegian kuljetti yli 3,5 miljoonaa matkustajaa elokuussa. Yksikkötuotot
kasvoivat kolmella prosentilla ja käyttöaste oli 90 prosenttia, nousua 0,4
prosenttiyksikköä.

Kaikkiaan 3 503 913 matkustajaa lensi Norwegianilla elokuussa. Myytyjen
henkilökilometrien määrä (RPK) kasvoi viisi prosenttia ja tarjottujen
henkilökilometrien määrä (ASK) kasvoi neljä prosenttia.

– Liikenneluvut osoittavat, että käyttöaste ja yksikkötuotot ovat nousseet.



Kasvumme hidastuu. Se on linjassa strategiamme kanssa, jossa siirrymme
kasvusta kannattavuuteen. Olemme myös tyytyväisiä, että tuleva
varaustilanne näyttää hyvältä, erityisesti mannertenvälisillä reiteillä ja
Pohjoismaissa, sanoo Norwegianin vt. konsernijohtaja ja talousjohtaja Geir
Karlsen.

Yhtiön CO2-päästöt vähenivät elokuussa 70 grammasta 69 grammaan
matkustajakilometriä kohden viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.
Norwegianin laivaston keski-ikä on 3,8 vuotta ja yhtiön lentolaivasto on yksi
polttoainetehokkaimmista ja ympäristöystävällisimmistä maailmassa. Uuden
lentolaivaston ansiosta Norwegian on vähentänyt
matkustajakilometrikohtaisia päästöjään 30 prosentilla vuodesta 2008
lähtien.

Norwegian operoi elokuussa 99,4 prosenttia aikataulun mukaisista lennoista,
joista 76,2 prosenttia lähti aikataulussa. Täsmällisyyttä heikensi Norwegianin
vaikutuspiirin ulkopuolella olevat kesäajan yleiset myöhästymiset Euroopan
ilmatilassa. Lisäksi korvaavien vuokralentojen käyttö vaikutti elokuussa
negatiivisesti täsmällisyyteen.

Lisätietoja liitteenä olevasta liikennetietoraportista.
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Norwegian on maailman viidenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla oli yli 37
miljoonaa matkustajaa vuonna 2018. Norwegian liikennöi tällä hetkellä yli
500 reittiä yli 150 kohteessa Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Aasiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Etelä-Amerikassa. Norwegianin
laivastossa on noin 170 lentokonetta. Yhtiön lentolaivaston keski-ikä on 3,8
vuotta, mikä tekee siitä yhden nykyaikaisimmista ja
polttoainetehokkaimmista lentolaivastoista maailmassa. The International
Council on Clean Transportation (ICCT) on nimennyt Norwegianin jo toisen
kerran polttoainetehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi lentoyhtiöksi
Atlantin ylittävillä lennoilla.
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Viitenä viime vuonna matkustajat ovat äänestäneet Norwegianin maailman
parhaaksi halpalentoyhtiöksi kaukolennoilla arvostetussa SkyTrax World
Airline Awardsissa. Tämän lisäksi SkyTrax on valinnut Norwegianin Euroopan
parhaaksi halpalentoyhtiöksi jo kuutena vuonna peräkkäin.

Norwegianilla on noin 11 000 työntekijää.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.

Yhteyshenkilöt

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

http://www.norwegian.com
https://www.facebook.com/norwegianfi
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.youtube.com/user/norwegian

