
FLY GOOD
FEEL GOOD
1540 Sofia, Blvd. Brussels 1, Sofia airport, www.air.bg

FLY GOOD SELL GOOD



За нас: 

› Националният въздушен превозвач на Република България. 

›   Вътрешни полети, директни полети до 24 основни града в Европа и Близкия Изток.

› Чартърни полети по заявка до над 100 дестинации. 

›  Възможност за пътуване до над 400 града в Европа, Азия, Африка и Северна Америка.

› Основните ни партньори са Aeroflot, Air Berlin, Air France, Alitalia, Air Serbia, CSA, Iberia, KLM, TAROM.

› Средно месечен брой пътници по редовни линии и чартърни полети – 115 000 пасажера
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ПОЛЕТИ



Авиокомпанията разполага с Airbus A320-214



Авиокомпанията разполага с Airbus A319-112, Airbus A319-111



Авиокомпанията разполага с Embraer E-190 



Възможности за реклама



ЧАшкИ
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САЛфЕТкИ
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СОЛ, ПИПЕР, СмЕТАНА, зАхАР 
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СТИкЕР НА мАСИЧкИТЕ 
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БРАНдИРАНЕ НА джОБОВЕ зА БИЛЕТИ
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БРАНдИРАНЕ НА НАгЛАВкИ
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ПРОдукТОВ СЕмПЛИНг
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ПОдАРъЧНИ ТОРБИЧкИ
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кЛИЕНТИ



МЯСТО ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО / РАЗМЕРИ ЦЕНА ЗАБЕЛЕЖКА

Салфетки
Салфетките се използват на всички полети при сервиране на 
храната.

200 000 броя, които се 
изразходват за период от  
2 месеца.

7 900,00 лв.
Цената е за наем и печат на лого до 
2 цвята. При други параметри цената 
подлежи на ревизия.

Сол и пипер
Солта и пипера се използват при сервиране на храна в бизнес 
класата на всички полети.

Период 2 месеца. 2 000,00 лв.

Цената е за наем и печат само 
на лого до 3 цвята. При други 
параметри цената подлежи на 
ревизия.

Сметана и захар
Сметаната и захарта се използват при сервиране на напитки на 
всички полети.

Период 2 месеца. 7 900,00 лв.

Цената е за наем и печат само 
на лого до 3 цвята. При други 
параметри цената подлежи на 
ревизия.

Чашки
Чашките се използват на всички полети за наливане на топли и 
студени напитки.

400 000 броя, които се 
изразходват за период от  
2 месеца.

19 900,00 лв.
Цената е за наем и печат на лого до 
4 цвята.

Стикер на 
масичките

Стикер (с максимален размер: 15х8 см.), залепен на гърба на 
масичката, видим когато тя е в прибрано положение

5 000,00 лв.

Цената е само за наем, за 1 самолет 
за период от 1 месец. Цената за 
печат подлежи на допълнително 
запитване.

Брандиране на 
наглавки

Наглавките са с размер 265 х 450 мм и се изработват от щанбонд. 
Поставят се на всяка седалка в самолетите.

200 000 броя, които се 
изразходват за 2 месеца.

40 000,00 лв.
Цената е за наем и печат на лого до 
4 цвята.

Продуктов 
семплинг

Това е един от най-ефективните начини да се забележи продукта. 
Самолетът е място, на което хората в спокойна среда, имат 
възможност да се запознаят, разгледат внимателно и тестват 
предложеното от вас. Целевата аудитория са активни хора с 
покупателна възможност, които чрез този процес могат да бъдат 
насърчени да станат активни потребители на вашия продукт.

100 000 броя. 15 000,00 лв.
Цената е само за разпространение. 
Семплите се изработват от клиента.

Брандиране на 
джобове на билети

Пошети за самолетни билети, които могат да бъдат брандирани с 
индивидуален дизайн на рекламодателите.

2 000 броя, които се 
изразходват за период от 2 
месеца. / 22,5 см х 10,5 см в 
сгънат вид; 4+4; шанца

4 000,00 лв.
Цената е за разпространение и печат 
на визия до 4 цвята.

Торбичка

Торбичките се използват при покупка на артикули от Sky shop от 
бизнес и икономична класа.
Размери: 305 мм (дължина) х 120 мм (широчина) х 350 
мм(височина). хартия 170 гр. хром мат, цветност 4+0, ламинат 
едностранно 30 микрона мат, поставяне на цветни въжени дръжки.

5 000 броя.
10 000 броя.
15 000 броя.
20 000 броя.

9 800,00 лв.
18 620,00 лв.
27 500,00 лв.
33 600,00 лв.

Цената е за разпространение, дизайн 
и печат до 4 цвята.
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Благодарим ви!


