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Vi bygger bro mellom halvøya Norge og Europa 

Basert på siste normalår 2019 2

Helårlige ruter til og fra Danmark, Sverige og Tyskland

• Vår visjon er å være Europas ledende 
rederi innenfor bærekraftig passasjer -
og godstransport 

• Vi sikter mot en klimanøytral fremtid 
for skipsfarten, basert på utslippsfrie 
drivstoffløsninger

• Vi er sterkere sammen –samarbeid er 
nøkkelen til å lykkes i det grønne 
skiftet

Color  Line er  enes t e  nors ke reder i i int ernas jona l 
pas s as jer - og gods t ra fikk t il og fra  Norge med 

nors k eier s kap, s kip i nors k regis t er , nors k 
hovedkont or  og hoveds akelig nors ke s jøfolk



Vår visjon
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Color Line skal bli Europas ledende rederi
innen bærekraftig cruise og transport

Best på lønnsomhet gjennom
bærekraftig verdiskaping

Best på service og 
kundetilfredshet

Best på engasjement,
trivsel og kompetanse



Syv moderne, skreddersydde skip
Cruise, transport og cargo mellom Norge, Danmark, Sverige og Tyskland
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• Overtatt av Color Line i 2019
• Seiler på linjen Oslo-Kiel
• Bygget i 1998 (Fosen Yard)



Mye mer enn transport
Fra gourmetrestauranter til shopping, show, overnatting, spa og opplevelser
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Et av Norges største kjøpesentre Et av Europas største hoteller En av Nordens viktigste reiselivsaktører



En av Norges sterkeste merkevarer

Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI.www.kundebarometer.com

Color Lines har de mest fornøyde og lojale kundene innenfor norsk reiseliv
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#10 innenfor kundetilfredshet #5 innenfor kundelojalitet

Mer enn 500,000 medlemmer 
i Color Guest og nærmere 
200,000 betalende 
medlemmer i Color Club 

• Color Line innenfor topp 10 uansett 
bransje og i klar ledelse innenfor alle 
reiselivssegmenter (score: 81,7)

• Color Line en av bare 13 bedrifter som 
er tildelt fem stjerner i 2022

• Color Line innenfor topp 5 uansett 
bransje og i klar ledelse innenfor alle 
reiselivssegmenter (score: 90,7)

• Color Lines har målrettet bygd tillit og 
lojalitet blant sine kunder over flere år, 
med service og kundefokus i alle ledd

“begeistrede kunder”

http://www.kundebarometer.com/


Bedre kundeservice gjennom digitalisering
Og økt sikkerhet i alle digitale ledd
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Blant verdens raskeste nettverk til sjøs, effektive
digitale bestillingsløsninger gjennom hele kundereisen

og smarte løsninger for økt bærekraft 

Høyt fokus på cybersikkerhet for 
rederiet, kundene og 
samarbeidspartnere  



HR Utvikling
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Grunnlaget for vår sikkerhetskultur, risikoforståelse og resultater
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Behov
Hva gjorde at vi måtte ta i bruk O365, hvilke behov hadde vi å løse?
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Kurs meldes inn
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HR-sjekk
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Kurstilbud sendes 
& plass bookes
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Status
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Reise bookes
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Kursbevis mottas
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SERTIFIKATER
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Status Endres
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SERTIFIKAT
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Feilhåndtering
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Flyter
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