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Зареждащи киоски – Летище София 

 
 

Charging kiosks 



 

Мрежа за Indoor реклама  
Зареждащи киоски – Летище София 

 
 

Колко пъти се е случвало батерията на 
телефона Ви да Ви предаде точно когато 
имате най-много нужда да се свържете с 
някого! 
  
Ако пътувате от Летище София това вече  
няма да Ви се случи! Зареждащите киоски  
са на разположение  за Вашите мобилни 
устройства винаги, когато имате нужда!  
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Мрежа за Indoor реклама  
Зареждащи киоски – Летище София 

 
 

Добавена стойност за Вашите клиенти – пътниците на 
летище София 

 
Зареждащите киоски са: 
 

• Безплатни 
• Достъпни и за хора с увреждания 
• Лесни за ползване 
• Удобни като местоположение 
• С интересни рекламни послания и 

информация 
• Спестяващи неприятности и време 
 
 
Пътниците са Ви благодарни  
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Локации с възможност за 
реклама Терминал 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локации с възможност за 
реклама, Терминал 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локации с възможност за 
реклама, Терминал 2 

Трафик Терминал 2:  4500 души на ден 

Зона след “Паспортен контрол”, 
централен коридор дясно, ниво 1, 
Киоск 1 

Зона след “Паспортен контрол”, 
централен коридор ляво, ниво 1, 
Киоск 2 

Поток пристигащи и заминаващи, всички 
авиолинии, много добра видимост 
/постоянна заетост до 31.12.2018/ 

Поток пристигащи и заминаващи, всички 
авиолинии, много добра видимост 
/постоянна заетост до 31.12.2018/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локации с възможност за 
реклама, Терминал 2 

Трафик Терминал 2:  4500 души на ден 

Зона след “Паспортен контрол”, 
централен коридор ляво, срещу 
FreeShop-а, ниво 1, Киоск 3 

Зона след “Паспортен контрол”, 
централен коридор дъно, ниво 1, 
Киоск 4 

Поток пристигащи и заминаващи, всички 
авиолинии, /подходящ за реклама на 
парфюмерия, козметика, бижута, чанти и 
аксесоари – свободен от 01.05.2018/ 

Поток пристигащи и заминаващи, всички 
авиолинии, /подходящ за реклама на 
бълзооборотни  храни и напитки, кафе, чай – 
свободен от 01.05.2018/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локации с възможност за 
реклама, Терминал 2 

Трафик Терминал 2:  4500 души на ден 

Зона след “Паспортен контрол”, ниво 0, 
Киоск 4 

Пристигащи и заминаващи 
нискотарифни компании – Ryan Air и др. 
Свободна от 15.05.2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локации с възможност за 
реклама, Терминал 1 

Трафик Терминал 1:  2700 души на ден 

Зона след “Паспортен контрол”, 
дясно, Киоск 1 

Зает до 31.12.2018 

Зона след “Паспортен контрол”, 
ляво, Киоск 2 

Зает до 31.12.2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локации с възможност за 
реклама, Терминал 1 

Трафик Терминал 1:  2700 души на ден 

Зона “Check-in”, вход, Киоск 3 

Обхваща целия пътникопоток заминаващи, 
изпращачи, летищен персонал на 
нискотарифни авиокомпании, налична от 
15.06.2018 



Добавена стойност за потребителите 

Функционалност и комуникация в едно: 

 
• Безплатно и бързо (10 мин.) зареждане на 

всички видове мобилни устройства 
 

• Удобство и адекватен отговор на нуждите на 
потребителите. Киоските са разположени във 
фоаетата на летището, където потребителите 
ще се чувстват комфортно и имат отлична 
видимост 
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Технически параметри 

• Двустранна рекламна площ 
• Налични портове за различни видове 

зарядни устройства + 220V ток: 
• Безплатно зареждане 
 

• Рекламна площ 64x164 см – от всяка 
страна 

• Удобен плот за поставяне на устройствата 
 

• Вътрешно осветление LED 
• Възможност за брандиран wi-fi 
• Възможност за проследяване на трафика 



Важна информация 

Годишно през Терминал 1 на Летище София 
преминават  над 2,3 млн. пътници, а 
през Терминал 2 – над 3 млн. пътници 

Посетителите, наземният персонал, 
посрещачите и изпращачите удвояват 
трафика 
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Клиенти, които ни се довериха 
на съществуващите ни 

локации 



Vivacom 

Банка Пиреос  

Profi Credit 

Arcon Consult 

Orient Express Tour 

Ръбги клуб 

„Варваритe“ 

„Булмедика“ 

Клуб “Перото”  

Europcar 

American University 

Болница Токуда 

и др. 



Благодарим за вниманието! 

 
       ул. „Вискяр планина” 2, Лозенец, 1407 София; тел. (02) 878 1830, office@arconnet.net 

Венета Димитрова – vdimitrova@arconnet.net 

Георги Райков – graykov@arconnet.net 

Тел. 02/8781830 
Моб. Тел. 0876 922 356, 0899 942199 
www.arconnet.net 

За връзка с нас:  

mailto:vdimitrova@arconnet.net
mailto:graykov@arconnet.net

