16. February 2020

Flyrs hovedmålsetning
Vi tror på å bygge et norsk flyselskap:
- som sikrer innenriks flytjenester, gode internasjonale forbindelser og reell
konkurranse i det norske markedet;
- som kan bidra til å sikre eksisterende og skape trygge, gode og attraktive norske
arbeidsplasser i luften;
The Chinese use two brush strokes to write the word
«crisis». One brush stroke stands for danger; the other
- som er tro mot og rendyrker lavkostmodellen med fokus på enkelhet, robusthet
for opportunity. In a crisis, be aware of the danger —
og sikkerhet, og det vi kan best – å drive et flyselskap;
but recognize the opportunity.
- som styrer etter de riktige måltallene og optimaliserer de menneskelige
- John F. Kennedy
ressursene i selskapet, ikke flyutnyttelse, dette skaper en mer bærekraftig
forretningsmodell;
- uten en tung bør i form av en overdimensjonert, kompleks og ineffektiv
organisasjon.
Vi tror et slikt selskap bygges mest lønnsomt og tryggest ved å starte fra grunnen.
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A Norwegian based LCC

Note: LCC = low cost carrier

Modern, digital and efficient
setup designed by industry
experts

Targeting a concentrated,
demand driven route offering
in high-margin markets
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How to do it?

Secure best in class operational
efficiency through simplicity,
optimized resource utilization,
and smart use of technology

Establish a lean and rightsized
organization adapted to the new
market environment

Create a demand driven
business model, not being
dependent on non-profitable,
international growth
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Flyrs hovedmålsetning

Deliver
great
experience at competitive prices
Vi tror på å a
bygge
et norskcustomer
flyselskap:
- som sikrer innenriks flytjenester, gode internasjonale forbindelser og reell
Honest and straight
Relevant
marketing
Best-in-class mobile app
konkurranse
i det norske markedet;
forward offering

Digital and personalised
customer journey

- som kan bidra til å sikre eksisterende og skape trygge, gode og attraktive norske
arbeidsplasser i luften;
- som er tro mot og rendyrker lavkostmodellen med fokus på enkelhet, robusthet
og sikkerhet, og det vi kan best – å drive et flyselskap;
- som styrer
måltallene
ogapp
optimaliserer
menneskelige
• Merchandised
offers etter de riktige
• Simple
booking via
and
•deFrictionless
point-to-point journey
online
ressursene
i selskapet, ikke flyutnyttelse, dette skaper •enNomer
bærekraftig
• Personalized
and dynamic
unforeseen
charges or costs
pricing
•
Innovative product solutions
for the customer
forretningsmodell;
• New distribution channels and
• Fully digital customer experience
• Profile suited for both leisure and
retail-like optimization

catering to every need

business travellers

- uten en tung bør i form av en overdimensjonert, kompleks og ineffektiv
organisasjon.

•
•

Data-driven personalization
across all relevant channels
Customers will have an easy-tounderstand One Order with a
single ID throughout their
journey, fully tracked and
personalized

Vi tror et slikt selskap bygges mest lønnsomt og tryggest ved å starte fra grunnen.
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Flyrs hovedmålsetning

A transparent and solid capital structure with no legacy
Vi tror på å bygge et norsk
flyselskap: Flyr to realize a profitable strategy
commitments
enables
- som sikrer innenriks flytjenester, gode internasjonale forbindelser og reell
konkurranse i det norske markedet;
- som kan bidra til å sikre eksisterende og skape trygge, gode og attraktive norske
arbeidsplasser i luften;
liabilities
No long
term IBD or other
- som er Equity
tro mot og rendyrker
lavkostmodellen
med fokusLease
på enkelhet,
robusthet No overhanging
future commitments
instruments
og sikkerhet, og det vi kancomplex
best – å drive
et flyselskap;
- som styrer etter de riktige måltallene og optimaliserer de menneskelige
ressursene i selskapet, ikke flyutnyttelse, dette
skaper
en mer bærekraftig
Capital
structure
forretningsmodell;
- uten en tung bør i form av en overdimensjonert, kompleks og ineffektiv
organisasjon.
Vi tror et slikt selskap bygges mest lønnsomt og tryggest ved å starte fra grunnen.
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