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летища. Гостите на авиокомпанията не 
заплащат за топлата храна и избраните 
напитки на борда.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
British Airways непрекъснато подобрява своя-
та интернет страница www.ba.com с все 
повече услуги. Уебсайтът на авиокомпания-
та има за цел да даде възможност на кли-
ентите си да планират, резервират и да уп-
равляват цялото си пътуване по интернет.
На уебсайта има календар с дати и цени, 
който помага на клиента да намери най-из-
годната тарифа за пътуването си. Друга 

онлайн услуга е Manage my 
booking, която пътниците 
могат да ползват, като 
по пълнят името си и номе-
ра на резервацията. Тази 
популярна секция дава на 
път ниците пълен контрол 
над детайлите на тяхно-
то пътуване. На сайта те 
могат да се регистрират 
за полета, използвайки ин-
терактивна карта на мес-
тата в самолета, и сами 

да принтират бордната си карта. Тя има 
уникален бар код с информация за пътника и 
полета, позволява на тези, които пътуват 
само с ръчен багаж, да отидат направо на 
пункта за проверка на сигурността на ле-
тището, без да минават през традиционни-
те пунктове за регистрация. British Airways 
е първата британска авиокомпания, която 
дава тази възможност. British Airways раз-
полага с над 220 пункта за самостоятелна 
регистрация за полета в 39 основни летища 
във Великобритания, Европа и на летище 
„Кенеди“ в Ню Йорк, в които месечно се ре-
гистрират сами около 675 000 пътници.

ПРОМОЦИЯ
Като лидер в нововъденията, British Airways 
е първата авиокомпания, която започва да 
предлага електронни билети в България през 
2000 г. В момента 98% от всички издадени 
билети в страната са електронни. Компа-
нията все още е единствената, която пред-
лага регистрация за полета по телефона на 
софийското летище за пътниците, които 
носят само ръчен багаж.
От 2002 г. всички полети София–Лондон се 
извършват до основното летище „Хийтроу“ 
с най-новите самолети Airbus. Компанията 
революционизира ценообразуването на биле-
тите, като премахна задължителния прес-
той събота вечер, позволи на всички тари-
фи да се комбинират една с друга и удължи 
валидността им до една година.
Допълнителни полети от София до летище 

Всеки ден 400 000 души посещават 
www.ba.com. За 24 часа около 15 000 души 
правят резервация оnline – това са 24% 
от всички хора, които резервират билети.

На всеки 5000 опитани вина дегустато-
рът на British Airways избира само 200. На 
9000 м височина човек губи 40% от вку-
совите си възприятия, затова храната е 
внимателно тествана от водещи специа-
листи, за да бъде приятна за консумация и 
на най-голямата височина.

British Airways е единствената световна 
авиокомпания, която има четири класи 
за дългите полети, което осигурява на 
пътниците възможност за по-голям избор 
според потребностите им.

Дизайнерският екип на компанията се е 
консултирал с експерти по съня, с Крал-
ските военновъздушни сили и учени от 
НАСА, за да е сигурен, че леглата в Club 
World класата дават възможност за ис-
тинска отмора. British Airways e първата 
компания, която оборудва класите Club 
World и First Class с такива легла.

BRITISH AIRWAYS

ФАКТИ, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ

ПАЗАР
Въздушният транспорт е една от най-го-
лемите и конкурентни индустрии, чийто 
трафик през годините се е повишил зна-
чително. През 2004 г. редовните авиоком-
пании отчитат близо 375 милиарда долара 
постъпления от превозването на половин 
милиард пътници.
В същото време последните няколко години 
изправиха авиоиндустрията пред безпреце-
дентни изпитания. Терористичните атаки 
от 11 септември 2001 г., природните бед-
ствия, повишаването на цените на горива-
та и последните заплахи срещу сигурност-
та са само някои от тях, в резултат на 
което индустрията на влезе в най-конкурен-
тния си период. Авиокомпаниите обаче са 
принудени да предприемат драстични мерки, 
за да не работят на загуба. British Airways 
съкрати 23% от персонала си и намали опе-
ративните си разходи с 850 милиона паунда 
годишно. Компанията промени изцяло бизнес 
модела на кратките си полети в Европа, 
което до веде до предлагане на най-атрак-
тивните тарифи до момента.
British Airways е една от авиокомпаниите с 
установени традиции в света, която винаги 
е била лидер в бранша. През финансовата 
2005–2006 г. печалбата є преди облагане 
с данъци е 620 милиона паунда. За същия 
период компанията е обслужила близо 36 
милиона пътници. Двете основни летища, 
на които оперира фирмата, са лондонските 
„Хийтроу“ и „Гетуик“.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
British Airways се ползва със заслужена ре-
путация заради продуктите, които предла-
га, качеството и иновациите си. През 
1952 г. предшественикът на компанията 
British Overseas Airways Corporation (BOAC) 
въвежда света в ерата на реактивните 
самолети с пускането на Comet до Йоха-
несбург. През 60-те самолетът Trident на 
British European Airways (BEA), също пред-
шественик на British Airways, осъществява 
първото автоматично приземяване. През 
1976 г. British Airways пуска първите свръх-
звукови полети с Concorde.
Компанията е първата, която въвежда хо-
ризонтални легла в своите първа и бизнес 
класа – стандарт, който всички останали 
големи авиокомпании сега следват.
В класацията за 2006 г. на списание Busi-
ness Traveller компанията печели награди в 
шест категории. Те са: най-добра авиоком-
пания, най-добра авиокомпания за кратки 
полети, най-добра програма за редовни 

пътници, най-добра първа класа, най-добра 
авиокомпания за дълги полети, най-добра 
икономична класа.

ИСТОРИЯ
Историята на British Airways започва още от 
самото прохождане на търговската авиация. 
На 25 август 1919 г. първите предшествени-
ци на сегашната компания Aircraft Transport и 
Travel Limited слагат началото на редовните 
международни линии. Дестинацията е Лон-
дон–Париж. С първия полет, който трае два 
часа и половина, пътува само един пътник. 
През 1924 г. Daimler Airways, приемникът на 
Aircraft Transport и Travel Limited, се слива с 
три други авиокомпании, за да образуват 
Imperial Airways Ltd. Междувременно няколко 
по-малки британски въздушни превозвача се 
сливат в частната British Airways plc, която 
става главният вътрешен конкурент на 
Imperial за европейските дестинации. При 
избухването на Втората световна война 
през 1939 г. и двете компании са национа-
лизирани, за да се превърнат след това в 
BOAC. Следвоенните европейски и вътрешни 
полети са поверени на нов превозвач – BEA. 
През 1974 г. BOAC и BEA официално се сли-
ват под името British Airways.

ПРОДУКТЪТ
British Airways лети до над 200 дестинации в 
повече от 90 стра ни. Компанията оперира с 
284 самолета, между 
които 57 Boeing 747 
Jumbo jet, 43 Boeing 
777, 21 Boeing 767, 
13 Boeing 757, 
33 Boeing 737 
и 67 Airbus за 
кратки полети.
British Airways 
осигурява об-
служване от 
най-високо 
качество на 
клиентите 
си в следни-
те класи за 
пътувания:
FIRST
FIRST предлага на клиентите отлични 
стандарти на обслужване и изключително 
внимание към всеки детайл по време на 
цялото пътуване. British Airways е пазарен 
лидер от самото въвеждане на услугата 
през 1978 г. През 1996 г. компанията ста-
ва първият редовен авиопревозвач, който 
предлага революционното „хоризонтално 

легло“. Това са индивидуални кабини със се-
далки с електронен контрол, които могат 
да се превърнат в легла с дължина почти 
два метра. Така пътниците могат да спят, 
да работят или да почиват в уединение. 
Дизайнът на кабината на FIRST e обновен 
през януари 2000 г. от известната британ-
ска интериорна дизайнерка Кели Хопън. Про-
мяната е част от инвестиция на стойност 
20 милиона паунда, която пренася стила и 
качеството на „Ролс–Ройс“ във въздуха.
Клиентите 
могат да из-
берат да се 
нахранят във 
FIRST залите 
на основните 
летища или 
да поръчат 
от специално 
меню в удо-
бен за тях 
момент по 
време на по-
лета. Внимателно са подбрани най-добрите 
вина и шампанско. Гостите могат да пол-
зват услугите на Molton Brown Travel Spa на 
„Хийтроу“ и на летище „Кенеди“ в Ню Йорк. 
Пътниците получават и козметични продук-
ти за полета в тоалетна чанта, създадена 
от дизайнерката Аня Хиндмарч ексклузивно 
за FIRST на British Airways.

Club World
British Airways е първа-

та авиокомпания, 
която предлага 

седалки, които 
се превръ-
щат в хо-
ризонтални 
легла, на 

пътуващите 
в бизнес класа 

по трансконтинен-
талните линии. „Лег-

лото в небето“ е част 
от най-голямата в историята 

на авиокомпанията програма за подобре-
ния, която преформулира понятието „бизнес 
пътуване“ в XXI век и се превърна в еталон 
за комфорт и иновации.
Club World е оборудвана след обширно про-
учване сред клиентите. На   пра вени са и 
изследвания на съня с експерти. Креслата 
са подредени в насрещни двойки, като съз-
дават приятни зали за отдих с до двадесет 
места в горния салон на B747 и с до 50 
места в основния салон на B747 и B777.

Всяка седалка, заедно със столчето за 
краката, с едно натискане на бутона се 
превръща в легло с дължина около 1,80 м. 
Уникалният му дизайн осигурява достатъч-
но лично пространство и уединение, като 
всяко място е допълнено с прегради. През 
февруари 2005 г. авикомпанията подобрява 
отличеното с много награди легло на Club 
World чрез използването на последните тех-
нологични разработки за спални матраци 
и така го прави още по-комфортно и ерго-
номично. Менютата също са осъвременени 
от специален „кулинарен съвет“ и храната 
вече се сервира във фин порцелан на Royal 
Doulton. Възможностите за козметични и 
спа процедури в залите за чакане преди по-
лета се допълват от продуктите на Мolton 
Brown. На седалките има възможност за 
включване на лаптоп и телефон.
Club Europe
Това е продуктът за пътуващите в бизнес 
класа на къси разстояния, на които авиоком-
панията предлага чести полети с удобни 
разписания до основни европейски ле тища. 
Пътуващите в Club Europe ползват специ-
ални пунктове за регистрация за полета, 
бърз коридор за проверките за сигурност 

и приятни зали за чакане в много европей-
ски летища. Целта е да се спестят ценни 
минути на пътуващите по работа и за удо-
волствие, които са избрали удобствата на 
Club Europe.
World Traveller Plus
Въвеждането на този продукт през октом-
ври 2000 г. прави British Airways първата 
голяма авиокомпания, която предлага чет-
върти салон на трансконтиненталните по-
лети. World Traveller Plus осигурява допълни-
телно пространство и комфорт на цената 
на билетите в икономичната класа с малка 
надбавка. Клиентите пътуват в по-широк 
салон с максимум пет реда седалки. Всяка 
седалка има специални приспособления за 
главата и краката, които я правят с около 
18 см по-дълга в сравнение със седалките 
в World Traveller, икономичната класа. Пер-
сонални екрани предлагат голям избор от 
филми, телевизионни програми, интерактив-
ни игри и музикални дискове. Всяко място е 
оборудвано с изводи за лаптоп и телефон.
World Traveller
Икономичната класа за полети на дълги 
раз стояния предоставя чудесни условия за 
цената си. Ергономични седалки с инди-
видуални видеоекрани заедно с безплатно 
тристепен но меню и напитки осигуряват 
приятен полет.
Euro Traveller
Икономичната класа за пътувания на къси 
разстояния предлага чести полети до цен-
трално разположени основни европейски 

„Гетуик“ в Лондон са въведени през 2005 г., а 
през март 2006 г. летище „Варна“ е добавено 
в картата с основните дестинации на Brit-
ish Airways с целогодишно разписание. British 
Airways е единствената авиокомпания, която 
предлага електронни билети до и от Варна.
От София и Варна компанията предлага 
водещи за България услуги – електронни 
билети, възможност пътниците да уредят 
цялото си пътуване по интернет на 
www.ba.com, както и щедра програма за на-
сърчаване на редовните пътници.
Пътуването с British Airways става още по-
достъпно с новите цени на билетите до 
Лондон, които са най-атрактивните за пос-
ледните единадесет години: само 19 евро от 
Варна и 70 евро от София до Лондон в една-
та посока, без включени летищни такси.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Стремежът към отлично обслужване и 
качеството на предлаганите продукти са 
основните ценности, заради които хората 
имат доверие на British Airways. Брандът 
има ярко при съствие и индивидуалност, кои-
то клиентите веднага разпознават. British 
Airways е предпочитана авиокомпания, за-
щото е сигурна, надеждна, професионална, 
отговорна и британска.

www.ba.com


