
42

www.turkishairlines.com 

Основана през 1933 г. с 
флотилия от 5 самолета, 4 
вътрешни полета и едва 30 
служители, Turkish Airlines 
се развива непрестанно 
през годините и днес е 
авиокомпанията, която лети 
до повече дестинации от 
всяка друга в света – над 300 
места в 128 държави в общо 
5 континента и с флотилия 
от 373 самолета. Компанията 
е успяла да се развие 3 
пъти по-бързо от средния 
темп в световен мащаб и 
благодарение на фокуса си 
върху цялостното преживяване 
на пасажерите не спира да 
създава и предлага иновации 
във всички свои услуги.

Пазар

Откриването на новото изключително модерно 
летище „Истанбул“ разкрива нови хоризонти 
пред Turkish Airlines, както и възможности 
за разширяване на пазара и полетната 
мрежа. Към момента авиокомпанията лети 
до 328 дестинации по целия свят, от които 
281 международни и 52 вътрешни линии. 
Благодарение на усилията на компанията да 
разшири своята мрежа през тази година Turkish 
Airlines обяви нови маршрути, сред които 
Нюарк в САЩ, Ванкувър в Канада и Туркестан в 
Казахстан.

Постижения на марката

Turkish Airlines е носител на редица 
награди на най-уважаваните организации 
в авиоиндустрията благодарение на 
висококачествените си услуги, своето 
първокласно кетъринг обслужване, бизнес 

класа и ексклузивни салони. Сред отличията 
са „Най-добра авиокомпания в Европа“ за шест 
поредни години, започвайки от 2011 г., „Най-
добро кетъринг обслужване в бизнес класа“ 
от 2013 до 2017 г. и „Най-добра обстановка за 
почивка в бизнес класа“ за 2015 и 2017 г. Не на 
последно място – Turkish Airlines бе отличена 
с престижната награда „Петзвездна глобална 
авиокомпания“ на APEX, която се основава на 
обратната връзка от пътниците. 

През 2021 г. Turkish Airlines се превърна в 
авиокомпанията с най-висок брой осъществени 
полети в Европа през първите пет месеца на 
2021 г. Превозвачът успява да реализира над 
1000 кацания на ден от началото на пандемията 
до днес с пик от 1065 полета на 25 юни.

Сред най-големите успехи на Turkish Airlines 
през 2021 г. е отличието „Диамант“ за 
безопасност и хигиена на борда на APEX 
след проведено проучване. Наградата се 
базира на предпазните и превантивни мерки 
по отношение на хигиената и сигурността, 
предприети от авиокомпаниите в условията на 
продължаваща пандемия.

Продуктът

• Млада и бързо 
нарастваща 
флотилия

Благодарение на новото 
поколение самолети днес 
Turkish Airlines има една от най-
младите флотилии в света, със средна възраст 
от 7 години и половина. Това позволява на 
превозвача да бъде по-ефективен и да поддържа 
ниски въглеродните емисии, които отделят 
самолетите. През изминалата година те бяха 
няколко хиляди тона по-малко. Сред последните 
самолети във флотилията са Airbus A321neo, 
Airbus A350 и Boeing 787 Dreamliner. 

Самолетите предлагат икономичен клас 
места за полети на дълги разстояния, както и 
забележителни бизнес клас кабини, създадени в 
Турция от турски производители. Просторната 
широкофюзелажна кабина включва повече 

място за багаж и екстра големи прозорци с 
LED сензори за затъмняване с осветление, 
вдъхновено от цветните залези на Централна 
Кападокия и тюркоазените плажове. 
Същевременно двигателите, интериорът, 
системите и оборудването разполагат с 
вибрационна изолация, за да се създаде по-тихо 
и приятно преживяване. Самолетите разполагат 
още с 30 изключителни и изцяло нови места в 
бизнес класа, лично помещение за съхранение, 
огледало и коктейлни маси, които предлагат 
неповторимо пътническо изживяване на борда.

• Легендарни „летящи“ готвачи

Модерните кабини са перфектната обстановка, 
в която пасажерите да се насладят на 
отличните кетъринг услуги на авиокомпанията, 
както и на популярните „летящи“ готвачи, 
които предлагат на пътниците най-добрите 
ястия от турската и световната кухня.

• Удобство и стил в едно

В стремежа си да осигури пълен комфорт на 
пасажерите Turkish Airlines предлага специални 
комплекти за път с дизайн на глобалния моден 
лидер Versace и специализирания бранд за 
продукти за пътуване Mandarina Duck. Те са 
на разположение на пътуващите по време на 
междуконтиненталните полети. 

• Corporate Club

Turkish Airlines Corporate Club е програма, 
предлагаща редица предимства и отстъпки.

Те включват специални ценови предложения, 
частни шофьорски услуги, възможност за 
бординг преди другите и още ексклузивни 
предложения. Програмата е създадена, за да 
спести средства и време на компаниите, като 
предоставя на служителите им по-лесно и 

удобно пътническо преживяване.

• Услуга „Престой“

Пасажерите, които пътуват с двупосочен 
билет на Turkish Airlines и имат най-малко 
12-часов престой в Истанбул между 

два полета, могат да се възползват от 
1 безплатна нощувка в 4-звезден хотел за 

пътници от икономична класа и в 5-звезден 
хотел за пътници от бизнес класа.

Съвременно развитие

През последните години Turkish Airlines 
непрекъснато повишава качеството на 
услугите си, както и броя пътници, които 
обслужва. Няколко важни събития и промени от 
последните години, които белязаха началото на 
нова ера за авиокомпанията, са:

• Новото летище „Истанбул“

Благодарение на своето благоприятно 
географско положение от летище „Истанбул“ 
могат да бъдат достигнати над 300 

• Логото на Turkish Airlines изобразява 

дива гъска, пътуваща по света.

• Turkish Airlines лети до повече страни от 

която и да било друга авиокомпания.

• Международните пътници на Turkish Airlines, 

които имат повече от 7 часа престой между 

свързващите полети, могат 

да се възползват от 

безплатна обиколка 

на Истанбул.
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История

1933  

Създаване на Turkish Airlines.

1984  

Turkish Airlines стартира своите полети до 
София.

2013  

Turkish Airlines става авиокомпанията, която 
лети до повече страни от която и да било дру-
га в света.

2014  

Turkish Airlines стартира своите полети до  
Варна.

2019  

Открито е летище „Истанбул“.

2021  

Turkish Airlines реализира 400 полета в зоната 
на ЕВРОКОНТРОЛ, което се случва за първи 
път след 24 март 2020 г.

затова превозвачът прилага набор от действия 
за допълнителна защита на борда. Самолетите 
на Turkish Airlines се подлагат на пълна дезин-
фекция след всеки осъществен полет и са обо-
рудвани с висококачествени филтри за твърди 
частици (hEPA). Екипажът разполага със 
специално предпазно облекло, а за да осигури на 
своите пасажери спокойно пътуване, авиоком-
панията предоставя на всеки пътник комплект 
продукти за лична хигиена.

Промоция

Един от най-ефективните начини за 
повишаване разпознаваемостта на марката е 
организирането на промоционални активности 
по целия свят и стартиране на програми, които 
да гарантират най-доброто преживяване на 
борда на авиокомпанията. Сред най-успешните 
кампании на Turkish Airlines тази година е 
програмата ТК Extra Care, която се фокусира 
върху стриктните хигиенни протоколи на 
превозвача. За реализацията  авиокомпанията 
си партнира с глобалния си посланик д-р 
Мехмет Оз, продуцент и водещ на предаването 
„Шоуто на д-р Оз“. Тя включва ново специално 
3-минутно видео, в което пасажерите 
могат да проследят пътуването на д-р Оз 
с Turkish Airlines и да добият представа за 
всички допълнителни здравни мерки, които 
превозвачът предприема. В унисон със своето 
мото „Разшири своя свят“ миналата година 
авиокомпанията представи кампанията „Стъпи 
на Земята“ (step on Earth), която е вдъхновена 
от първото кацане на Луната. Чрез нея Turkish 

дестинации с полети на различни разстояния, 
обхващащи цяла Европа, Близкия изток, 
Централна Азия, Северна и Източна Африка 
и Америка. Това представлява над 40% от 
световния международен трафик.

Летището има за цел да превърне града в глоба-
лен авиационен център, като ще има капацитет 
за общо 200 милиона пътници, когато е напълно 
завършено. 

Популярният бизнес клас салон на Turkish Airlines 
също бе открит на новото летище и посреща 
пасажерите на авиокомпанията в модерна 
среда. Един от най-отличителните акценти е 
музеят, проектиран в сътрудничество с istanbul 
Modern с площ 130 кв.м. 

• Елегантни униформи на екипажа на Turkish 
Airlines

Екипажът на Turkish Airlines разполага със 
специално създадени униформи по случай 
85-ата годишнина на компанията и включва 
шапки, ръкавици, рокли и други аксесоари в 
тъмночервено и антрацитносиво, вдъхновени 
от класически елементи на турския дизайн 
и култура. Колекцията обединява форми и 
цветове, типични за Босфора, с детайли, 
символизиращи динамичната енергия на 
Истанбул като връзка между Изтока и Запада. 
Дизайнът е в колаборация с Еторе Билота, а 
облеклата са тествани редица пъти на полети 
на дълги разстояния в различни климатични зони.

• Висококачествени филтри за пречистване 
на въздуха на борда на 
Turkish Airlines

Предвид динамичната 
обстановка и това, 
че здравето и безопа-
ността на хората е 
основен приоритет на 
Turkish Airlines, компа-
нията предприе редица 
допълнителни мерки за 
ограничаване разпрос-
транението на COViD-19 
от самото начало на 
пандемията. Сигурнос-
тта и безопасността 
на пътниците и екипажа 
на авиокомпанията са 
неин основен приоритет, 

Airlines цели да промени статистиката, сочеща, 
че над 1 милиард души по света никога не са 
пътували отвъд пределите на родните си 
страни и да опознаят света. 

Като авиокомпанията, която лети до повече 
дестинации в света от всяка друга, Turkish 
Airlines обяви директни полети до Анталия. 
За промоцията на новия маршрут,компанията 
обедини сили с местни инфлуенсъри, които да 
представят красотата на Турция и нейните 
забележителности.

Друг успешен проект на авиокомпанията е в 
партньорство с фотографа Димитър Карани-
колов. Като част от него той се отправи на 
вълнуващо пътешествие до някои от най-неве-
роятните дестинации, до които Turkish Airlines 
лети, за да улови красотата им с обектива си. 

Ценности на марката

Със своето мото „Разшири своя свят“ Turkish 
Airlines иска да вдъхнови аудиторията да 
преоткриват многообразието на света 
чрез нейното висококачествено обслужване 
в толкова много и различни дестинации. 
Един от основните приоритети на 
авиокомпанията е да направи преживяването 
на своите клиенти по-удобно и приятно, 
като непрекъснато подобрява качеството на 
своите услуги. В допълнение Turkish Airlines 
лети до най-много страни в света – цели 
128, и достига до над 300 дестинации. Така 
авиокомпанията свързва Изтока и Запада, 
Севера и Юга. Turkish Airlines е изключителна 
в своята мисия да свързва света.


