
 

Предложение  
 

за използване на самолетите на „България Ер“  
с цел реклама 



 
 Кратко представяне 

 
     

 България Ер: 

 Национална авиокомпания на България от 2003 г. 

  Редовни линии: 

 30 дестинации в Европа и Близкия Изток, както и чартърни и бизнес полети по 
заявка до над 100 дестинации. 

  Флотилия:  

  Airbus A319, Airbus A320, Boeing 737, Embraer E-190. 

  Основни партньори:  

  Aeroflot, Alitalia, Austrian Airlines, Lot, Iberia, Air France, KLM, Czech Airlines, US 
Airways,Virgin Atlantic, Tarom, AeroSvit. 

  Брой пътници:  

  Средномесечно - 100 000 пасажера, годишно -  над 1 000 000. 

 



България Ер  
Дестинации 

  
       „България Ер” заедно със 

своите партньори, предлага 
на клиентите си възможност 
за пътуване до над 400 града 
в Европа, Азия, Африка и 
Северна Америка. 

 
 
 Удобни вътрешни връзки с 

Варна и Бургас 
 
 Директни полети от Варна до 

Виена, Лондон и Москва, от 
Бургас до Москва. 



България Ер 
Флотилия 

 

 

Авиокомпанията разполага с: 

• Airbus A319 

• Airbus A320 

• Boeing 737 

• Embraer E-190  

       



 

Конкретни възможности за наемане 
на самолетите на „България Ер“  

с цел реклама 



Чашка 



Чашка 

 
Описание на медиата:  Чашките се използват за наливане на напитки – топли и 
студени по време на полета. 

 

Възможност за използване:  Ко - брандинг на чашката, т.е. лого на „България Ер“ и 
реклама на потенциален клиент. 

 

Предимства:  Напитки се сервират на всеки полет и всеки пътник консумира нещо. 
Чашката е в ръцете му и няма начин да остане незабелязана рекламата. 

 

 



Салфетки 



Салфетки 

 
Описание на медиата:  

Салфетките се използват при сервиране на храната  на всеки полет. 

 

Възможност за използване:  

Ко - брандинг на чашката, т.е. лого на „България Ер“ и реклама на потенциален 

клиент. 



Стикер на масичките 



Стикери на вратичките на багажните отделения 



Брандиране на джобове за билети 



 Брандиране на наглавки 
       

 
Описание на медията: 

Наглавките са с размер 42/22 см и се изработват от                       
щанбонд.  

Поставят се на всяка седалка в самолетите.  

Брой самолети – 12. 

 

 

Възможност за използване: 

Възможно е само ко-брандиране на наглавките. 

Минимално количество – 300 000 броя,  

които се използват за всички полети на  

авиокомпанията за период от 3 месеца. 



Продуктов семплинг  

      Предимства:  

      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. 

       

 



 

 

 

Благодарим за вниманието! 


