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DFDS er kåret til Europas Ledende Fergeoperatør under World Travel
Awards

DFDS er kåret til 'Europas Ledende Fergeoperatør' for åttende år på rad
under ‘World Travel Awards.’
Prisutdelingen, som nå har blitt avholdt i hele 26 år, fant sted i Madeira i
Portugal den 8. juni 2019. Her var over 300 hovedpersoner innenfor
reiselivsbransjen i Europa samlet for å feire bransjens mest fremdragende
resultater.
Prisene som deles ut denne dagen, er en anerkjennelse av bedrifters
ekspertise i den globale reiselivsbransjen og turismeindustrien, og vinnere
stemmes frem av både publikum samt profesjonelle fagfolk fra
reiselivsbransjen.
Peder Gellert, konserndirektør og leder av fergedivisjonen i DFDS, sier:
"Vi er glade for å bli kalt Europas Ledende Fergeoperatør for åttende år på
rad under World Travel Awards. Dette er bevis ovenfor våre ansatte, både
om bord og på land, som jobber utrolig hardt for å gi våre gjester den
best mulige servicen, at vi gjør ting riktig.
"Vi verdsetter denne prisen sært høyt, da den ikke kun er basert på
fagfolkets stemmer, men også hva våre gjester mener – og det er de som
har førstehånds erfaring med vår service og våre ansatte. Vi ønsker å
være innovative for å gi våre passasjerer nye opplevelser om bord, og
hele tiden forbedre våre gjesters reiseopplevelse med oss. Vi er
lidenskapelig opptatt av å tilby en moderne cruiseopplevelse som handler
om glede over selve reisen.''
DFDS driver et omfattende passasjerrutenettverk, inkludert fire tjenester
fra Storbritannia til Europa, via Dover-Dunkerque, Dover-Calais,
Newhaven-Dieppe og Newcastle-Amsterdam. DFDS driver også en rekke
fergeruter over Østersjøen, i tillegg til to cruiseskip som trafikkerer
strekningen mellom Oslo og København.
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DFDS’ profil
DFDS er Nord-Europas største integrerte shipping- og logistikkvirksomhet med ferge- og
transportservice i Europa og Tyrkia. DFDS dekker et nettverk på ca. 30 ruter og 50
frakt- og passasjerskip, og virksomheten har en årlig omsetning på DKK 16 mrd.
Foruten transport- og logistikkløsninger, tilbyr DFDS også sikker transport på korte
fergeruter, samt ruter med en overnatting til fem millioner passasjerer årlig.
DFDS er kåret til ’Europas Ledende Fergeoperatør’ de siste 8 år (2012 - 2019) og
’Verdens Ledende Fergeoperatør’ de siste 7 år (2011 – 2018).
DFDS har 8.000 medarbeidere fordelt på skip og kontorer i 20 land. Virksomheten ble
grunnlagt i 1866, har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen.

Følg DFDS på Facebook, Twitter, Instagram og YouTube.

