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Bulgaria On Air THE INFLIGHT 
MAGAZINE е бордното списа-
ние на националния авиопревоз-
вач България Ер. То е луксозно 
издание за биснес, анализи, 
пътувания и лайфстайл, което 
се разпространява на борда 
на всички самолети на авио-
компанията, како и до избрани 
получатели на земята.

С потенциалната си аудито-
рия от близо 110 000 души 
месечно, колкото са средно 
пътниците на България Ер, The 
Inflight Magazine е най-четено-
то бизнес и лайвстайл списа-
ние в България. 

Нашите читатели са предим-
но хора с големи финансови 
възможности, но с малко 
свободно време, които имат 
ограничена възможност да 

ПРЕДСТАВЯНЕ  

следят дневните медии. Много 
от тях посочват времемто в 
самолета като единственото, 
което им остава, за да четат. 
Сред читателите ни голя-
ма част от хората са тези, 
които вземат решенията в 
България – добре образовани, 
добре печелещи и с високи 
изисквания.
 
Обхватът на нашите рекламо-
датели е много широк – от 
банки и компаниии от финансо-
вия сектор, през туристиче-
ски агенции, висококачествени 
хотели и престижни ресторан-
ти, до производители и дис-
трибутори на луксозни стоки, 
на автомобили и високотехно-
логични устройства.

Периодичност: Месечна 
(от 1-во число всеки месец)

Тираж: 10 000 броя
 
Разпространение: На борда на 
самолетите на авиокомпания 
България Ер пред всеки пътник 
(вътрешни, международни и 
чартърни полети). Освен това 
от списанието се разпращат 
персонално до значими фигури 
в политическия, обществения 
и икономически живот – ми-
нистри, депутати, посланици, 
менидцъри на големи компании 
и т.н. 
 
Обем: 128 пълноцветни стра-
ници

Съотношение редакционно/
рекламно съдържание: 70/30 

Потенциална аудитория: 
средно около 110 000 души ме-
сечно (почти 100% в Европа)
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СЪДЪРЖАНИЕ

The InflIghT MagazIne
се разделя на пет 
основни секции
според тематиката:

BUSINESS & ECONOMY:
Съдържа разследвания и комен-
тари по водещите процеси в 
икономическия живот, финан-
сови анализи, интервюта с ме-
ниджъри, истории на успешни 
компании и на нашумели идеи 
в икономическата теория, лю-
бопитни факти от сферата на 
бизнеса и финансите.

LIFE & STYLE:
Помества историите на на-
шумели имена от шоубизнеса, 
културата, изкуството. Съдър-
жа още текстове за наука и 
технологии, както и материа-
ли за най- новото в дизайна, мо-
дата, автомобилите, а също 
и календар на предстоящи 
културни събития, нови филми, 
книги, музика.

TRAVEL & ADVENTURE:
Съдържа богато илюстрира-
ни пътеписи за дестинации в 
България и по света, матери-
али за алтернативен туризъм, 
екстремни спортове, хоби и 
приключения.

POLITICS & ANALYSIS:
Разглежда и коментира всички 
актуални политически и уп-
равленски решения от гледна 
точка на бизнеса, помества 
интервюта с експерти, воде-
щи политически фигури, мини-
стри.

ON BOARD:
Съдържа материали, тясно 
свързани с авиацията (само-
лети, летища, авиационни 
технологии), а също и полезна 
информация за пътниците на 
България Ер.
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Данните в читателския профил са на базата на 
изследване, проведено от агенция PRAGMATICA 
по поръчка на България Ер. 

40% от пътниците летят с България Ер с цел 
бизнес; 33.5% — по лични причини; 27.5% — с цел 
почивка. 

Най-натоварените дестинации са:
София — Брюксел, София — Мадрид, София — Рим, 
София — Амстердам, София — Лондон, София — 
Москва, София — Париж. 

63.2% от пътниците на България Ер летят три 
и повече пъти годишно; 34.9% летят по-често 
от 6 пъти годишно. 

Средно над 20 000 чужденци летят с България 
Ер всеки месец. Сред тях най- много са итали-
анците, белгийците, холандците, руснаците и 
испанците.

Разпределението жени-мъже сред нашите чита-
тели е около 53:47.

75 на сто от потенциалните ни читатели са с 
висше образование. Едва около 1% са с основно.

Общо 40 % от читателите ни са собствени-
ци на фирми или мениджъри на средно и високо 
управленско ниво.

Над половината от читателите ни са с фи-
нансови възможности, надвишаващи средните. 
38.2% декларират доходи, по-високи от средни-
те, а 12% - много по-високи от средните (това 
са около 14 000 души).

ЧИТАТЕЛСКИ ПРОФИЛ
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