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GO ON AIR - The Traveller’s  
Magazine е второто луксозно 
списание на националния ави-
опревозвач България Ер. То е 
издание без аналог на българ-
ския медиен пазар, предлагайки 
практична информация от първо 
лице за туристически и бизнес 
пътувания. gO On air допълва 
вече съществуващото бордно 
издание The inFlighT Magazine, 
което е насоченоповечекъм-
бизнес, икономика, политика и 
анализи.

GO ON AIR цели да ви улесни, 
когато пътувате. Кои дестина-
ции да изберете и по кое време, 
къде да отседнете, какво да 
видите, къде да вечеряте, какво 
да си купите за спомен и какво 
да избягвате на всяка цена – на 
всички тези въпроси ще дадем 
полезни и, най-вече, проверени 
на практика отговори. От Шанз-
Елизе и Трафалгар скуеър до 
последните девствени кътчета 
на планетата, от най-добрите 
дестинации за пазаруване до 
най- вълнуващите фестивали и 
концерти – ние с удоволствие 

ПРЕДСТАВЯНЕ  

ще ви помогнем да изберете и 
д апланирате пътуването си. 
Изданието включва обективни, 
безпристрастни ревюта на 
хотели, заведения, забележител-
ности, туристически услуги, 
аксесоари и други стоки.

Разпространява се на всички 
самолети на авиокомпанията, 
както и до избрани получатели 
на земята. Потенциалната му 
аудитория е над 110 000 души 
месечно (толкова са пътниците 
на България Ер).

Нашите читатели са обикно-
вено хора с добри финансови 
възможности, но с малко свобод-
но време, които имат ограни-
чена възможност да следят 
дневните медии. Много от тях 
посочват времето на самолета, 
като единственото, когато им 
остава време да четат. Сред 
читателите ни са голяма част 
от хората, които взематре-
шенията в България – добре 
образовани, добре печелещи и с 
високи изисквания.

Периодичност: През 
месец (6 броя годиш-
но).

Тираж: 10 000 броя(с 
увеличение в пиковите 
мсеци за България Ер).

Разпространение: 
Пред всички кресла в 
самолетите на Бъл-
гария Ер (вътрешни, 
международни и чар-
търни полети). 

Обем: 64 пълноцветни 
страници (без корици-
те).

Съотношение: ре-
дакционно/рекламно 
съдържание: 70/30 

Потенциална ауди-
тория: средно около 
110 000 души месечно 
(почти 100% в Европа)
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Данните в читателския про-
фил са на базата на изслед-
ване, проведено от агенция 
Pragmatica по поръчка на Бъл-
гария Ер. 

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

Най-натоварените дестина-
ции са София – Брюксел, Со-
фия – Мадрид, София – Рим, 
София – Амстердам, София 
– Лондон, София – Москва, Со-
фия – Париж. 

63.2% от пътниците на Бъл-
гария Ер летят три и повече 
пъти годишно; 35% летят по-
често от 6 пъти годишно. 

Средно над 20 000 чужденци 
летят с България Ер всеки 
месец. Сред тях най- много са 
италианците, белгийците, хо-
ландците, руснаците и испан-
ците. 

Разпределението жени-мъже 
сред нашите читатели е око-
ло 53:47. 

75 на сто от потенциалните 
ни читатели са с висше обра-
зование. Едва около 1% са с ос-
новно. 

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

Над половината от чита-
телите ни са с финансови 
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


