
Gelin birlikte uçuşa geçelim!
SunExpress ile markanızı milyonlara tanıtın. 
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Şirket Profili 

SunExpress, 1989 yılında Lufthansa ve Türk Hava Yolları ortak kuruluşu olarak 
kurulduğundan bu yana Avrupa’ya yönelik bir tatil havayolu şirketi olarak  
konumunu güçlendirmiş ve Almanya ile Türkiye arasındaki en büyük hava  
yolu şirketi pozisyonuna gelmiştir. Her yıl yaklaşık olarak dokuz milyon yolcu  
taşımakta olan SunExpress, havacılık ve turizm sektöründe 29 yıllık başarı hikayesine 
sahiptir. Elbette ki bu başarıda sektörün önde gelen tur operatörleri, seyahat  
acenteleri ve tabi ki değerli  yolcularımızın katıkısı büyüktür. 
 
SunExpress’in merkezi Türkiye’nin tatil cenneti olarak da adlandırılan Antalya’dır. Ege’nin 
incisi İzmir ise SunExpress’in önemli bir aktarma  merkezdir. SunExpress’in alt kuruluşu 
olan ve 2011 yılında kurulan SunExpress Deutschland GmbH’ın merkezi ise Frankfurt 
Uluslararası Havalimanı’ndaki Gateway Gardens’da yer almaktadır. SunExpress halihazırda 
Almanya’nın sekiz farklı havalimanından Türkiye ve Avrupa’daki tatil destinasyonlarına 
uçuşlar düzenlemektedir. 3.900’dan fazla çalışana sahip olan SunExpress, başarılı ve 
sürekli büyüyen bir şirkettir: Skytrax tarafından 2018’de Dünyanın en iyi 5. tatil hava yolu, 
Türkiye’nin ise en iyi tatil hava yolu olarak ödüllendirilmiştir. 
 
SunExpress üç ana iş koluna odaklanmıştır: (1) uluslararası turizm, (2) Türkiye içhat 
uçuşları ve (3) wet-lease kiralama modeli. Tarifeli uçuşlarının yanı sıra SunExpress, çok 
sayıda tur operatörü ile işbirliği yaparak charter uçuşlar da düzenlemektedir.
 
Şu anda haftada 1.700’den fazla uçuş düzenleyen SunExpress, Türkiye’nin yanı sıra, 
Avrupa ve Kuzey Afrika’daki 20 ülkede 80 destinasyonda pazar payını ve liderliğini sürekli 
olarak artırmaktadır. İzmir, SunExpress’in Ege Bölgesi’ndeki aktarma merkezi olarak esas 
pazarının bir kısmını oluştururken, Türkiye’nin güneyinde yer alan Antalya, Kapadokya’nın 
nefes kesen manzarası ve Karadeniz’deki farklı şehirler ile ülkenin doğusunda yer alan 
birçok destinasyon bu zenginliğe katkıda bulunmaktadır. SunExpress’in uçuş programı 
Kanarya Adaları ve Kızıldeniz gibi Akdeniz’i çevreleyen onlarca destinasyon ile daha da 
zenginleşmektedir.

Modern filo ve yeni bir tasarım
SunExpress filosu şu anda 61 adet B737-800-NG ve 7 adet A330-200 (Eurowings adına 
işletilmektedir) uçaktan oluşmaktadır. Avion Express’e ait beş adet A320-200 uçak  
ise 2018 yaz sezonunda Türkiye semalarında wet-lease anlaşması ile uçmaktadır.  
İlk B737-MAX8 uçağımız ise 2019 yılında teslim edilecek ve 2024 yılına kadar her sene 
beş uçak filoya katılacaktır.

Yatırımlar ve yenilikler SunExpress’in devamlı gelişiminde kilit rol oynamaktadır.  
Şirket 60 yeni Boeing 737 siparişi ile modern ve düşük emisyonlu bir filonun temellerini  
atmış oldu. Bu uçaklardan on sekiz tanesi teslim edildi ve geri kalanları teslim edilmeye  
devam ediyor. Bütün bu gelişmeler SunExpress’i pazardaki en genç filolardan birinin sahibi 
yapacak. SunExpress aynı zamanda yeni uçaklarında tamamen baştan tasarlanmış bir  
kabinle yolcularının karşısına çıkıyor. 189 Serisi Z85 Dragonfly koltukları, koltuk üreticisi 
Zodiac’ın son nesil ürün gamını temsil ediyor. Deri döşemeli ince koltuk tasarımı yolcuların 
konforunu en üst seviyeye taşırken daha fazla geriye yatırma olanağı ve koltuk altında  
daha büyük bir depolama alanı sunuyor. Ayrıca bu yeni koltuklar eskilerine kıyasla daha hafif, 
bu nedenle de yakıt verimliliğine katkı sağlıyor. Kabindeki tasarım öğeleri iç açıcı renklerle 
birleşerek şirketin kurumsal kimliğiyle birebir örtüşüyor. Kabin içi ışıklandırma konsepti de 
yeniden tasarlandı – on iki farklı renge sahip kısılabilir ışıklandırma sistemi ile  
uçuş sırasında çok daha hoş bir atmosfer sağlanıyor.

Uçuş hakkında her şey – yolcular için daha fazla seçenek
SunExpress, önde gelen tur operatörleri için önemli bir partnerdir. İşbirliğinin de ötesinde 
bir ekip halinde çalışan taraflar, program ve hizmetlerini müşterilerinin isteklerine göre 
şekillendirmektedir. “SunFares” tarife sistemi ile yolcular üç farklı ücret seçeneği arasında 
seçim yapabilmektedir: SunEco, SunClassic ve SunPremium. Herhangi bir ekstra hizmetin 
bulunmadığı düşük maliyetli uçuşlardan atıştırmalık paketlerinin, kaliteli menülerin ve önceden 
rezerve edilebilir XL koltukların bulunduğu Premium seçeneğe geçiş yapmak mümkün. 
SunExpress aynı zamanda uçak içindeki çeşitliliğe de vurgu yapıyor. “SunCafé” konseptiyle 
sunulan çeşitli yiyecek-içecek seçenekleri arasında sandviçler, sıcak yemekler, atıştırmalıklar  
ve ayrıca alkollü ve alkolsüz içecekler yer alıyor. SunExpress’in gelecek planları arasında  
yeni bir uçak içi eğlence sistemi de bulunuyor. Bu sistem dahilinde bütün yolcular mobil 
cihazlarından (telefon, laptop ya da tablet) uçak içindeki ağa bağlanarak film, dijital  
dergi ve gazetelerin keyfini çıkarırken seyahat bilgilerine ve rezervasyon seçeneklerine de 
erişebilecekler.

Yolcular birçok uçuş için evlerinden rahatça check-in yapabiliyor. Biniş kartı ise akıllı 
telefonlarına ya da e-mail adreslerine gönderiliyor. 

SunExpress biletlerini turizm ortaklarından, seyahat acentelerinden ya da şirketin kendi 
web sitesi üzerinden satın alabilirsiniz. SunExpress destinasyonları ve güncel uçuş programı 
hakkında daha fazla bilgi için www.sunexpress.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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 Uçuş ağı
Charter
Tarifeli Uçuşlar

Veriler farlılık gösterebilir.
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Alman asıllı müşteriler

4 %
diğer

57 % 
tatil

6 %
 iş nedeniyle

33 %
aile ve arkadaş 
ziyareti

Yolcuların seyahat nedenlerine göre dağılımıYolcuların yaş gruplarına göre dağılımı (% olarak)  

3 

13
21 
27 
22 
14 

65 yaş ve üzeri

55 – 64 yaş

45 – 54 yaş

35 – 44 yaş

25 – 34 yaş

18 – 24 yaş

59 % 
erkek

41 % 
kadın 

Yolcuların cinsiyete göre dağılımı

Yolcuların uçuş sıklığına göre dağılımı

43 %
ilk uçuş

24 %

Yolcuların dağılımı:

50 % 
2 ila 4 uçuş

7 % 
5 ve üzeri
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Türk asıllı müşteriler

Yolcuların seyahat nedenlerine göre dağılımıYolcuların yaş gruplarına göre dağılımı (% olarak) 

Yolcuların uçuş sıklığına göre dağılımı

Yolcuların dağılımı

8 

32 
28
20
10 65 yaş ve üzeri

55 – 64 yaş

45 – 54 yaş

35 – 44 yaş

25 – 34 yaş

18 – 24 yaş

67 % 
erkek

33 % 
kadın

4 %
diğer

28 % 
tatil

18 %
iş nedeniyle

50 %
aile ve arkadaş 
ziyareti

73 %

34 %
ilk uçuş

51 % 
2 ila 4 uçuş

15 %
5 ve üzeri

Yolcuların cinsiyete göre dağılımı

2 

3% diğer
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SunExpress ile Reklam Olanaklarınız 

Uçak‘ta
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Kendi uçağınızı tasarlayın ve uçurun. Mesajınız için mükemmel platform.

SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Uçak Üzerinde  

Uçak üzerinde reklam

Örnek

Uçak üzerinde reklam

Hazırlık süresi 3 ay

Asgari reklam süresi en az 6 ay

Fiyat
250.000 € 
+ Üretim maliyeti / 
6 aylık

Reklamınız buraya!

12,6 m

39,6 m
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Reklamınız buraya!

Uçak içerisindeki masalar  
üzerinde reklam

Hazırlık süresi 1 ay

Asgari reklam süresi en az 1 ay

Erişim / aylık
uçak başına  
aylık yaklaşık 
25.000 yolcu 

Asgari miktar ayda 1 uçak 

Ölçüler uçağa bağlı*

Fiyat

3.900 €'dan 
itibaren /aylık + 
üretim maaliyeti 
(2.250 €)

Masalar, reklam mesajınız için ideal bir reklam alanı sunmaktadır.

SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde   

Uçak içerisindeki masalar üzerinde reklam

* Katlanır masa 1: 42 × 19,5 cm, Katlanır masa 2: 41,5 × 23,3 cm, Katlanır masa 3: 41 × 24 cm, 
 Katlanır masa  4: 39,8 × 23,4 cm, Katlanır masa 5: 42 × 24 cm

Örnek
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Reklamınız buraya!

SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde  

Kablosuz Uçakiçi Eğlence

Eğlence-ilan

Hazırlık süresi bir ay

Hazırlık süresi en az 1 ay

Erişim
yaklaşık 800.000
yolcu / toplam filo

Ölçüler
Kullanılan cihaza 
göre 

Fiyat
Konumlandırmaya 
göre 3,000 
euro’dan başlar

SunExpress, yolcularına, uçak içersinde eğlenceyi yeni Wireless Inflight Entertainment sistemi ile 
sunuyor. Üstelik yolcular kendi cihazları ile bu hizmeti kablosuz kullanabilecekler. Siz de markanızı bu 
dijital eğlence programına dahil etmek isterseniz Entertainment-Ads‘ler aracılığıyla markanızı farklı 
alanlarda konumlandırabilirsiniz.  Markanızı eğlence sisteminin başlangıç sayfasında, çocuk kanalında 
ya da uçağın hareketli haritasında görünürlüğünü sağlayabilirsiniz. Pre-Roll-Media reklamları örneğin 
bir filmin başında gösterilebilinecek. Markanızı „Dedicated Sponsor Channel“i entegre ederek, 
sağlayacağınız içerikle müşterilerimiz arasında benzersiz bir etkileşim yaratabilirsiniz. 

özel sponsor kanalı 

Hazırlık süresi bir ay

Hazırlık süresi en az 1 ay

Erişim
yaklaşık 800.000
yolcu / toplam filo

Ölçüler
Kullanılan cihaza 
göre  

Fiyat
8.000 €’dan 
itibaren/aylık 

Beispiel
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SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde  

  Kabin anonsu

Kabin anonsu

Hazırlık süresi 7 gün

Asgari reklam süresi bir ay

Erişim / aylık
yaklaşık 800.000
yolcu / toplam filo

Uçuş
ayda yaklaşık 
7.000 uçuş

Fiyat
ayda 25.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

Uçuş personelimizi tüm uçuş boyunca yolcularımıza refakat ediyor. 
Bırakın uçuş görevlilerimiz sizin adınıza konuşsun!
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Güler yüzlü hosteslerimiz, SunExpress‘in yüzüdür. Personelimiz 
her yolcuyla şahsen iletişim kurmaktadır. Üniformaların üzerindeki 
aksesuarlarınızla siz de mesajınızı direk verebilirsiniz! 

SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde   

 Üniforma aksesuarları

Üniforma aksesuarları

Hazırlık süresi 1 ay

Asgari reklam süresi talebe göre

Erişim / aylık
yaklaşık 800.000
yolcu / toplam filo

Uçuş
ayda yaklaşık 
7.000 uçuş

Ölçüler Bireysel anlaşma 
ile

Fiyat talep üzerine

Örnek

Reklamınız buraya!
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Her koltuk, göz hizasında bulunan temiz bir baş desteği örtüsüyle 
donatılmıştır. Yolcular uçağa girdiklerinde dikkatlerini ilk çeken bu  
örtülerdir. Bu alanı reklam mesajınızı yerleştirmek için kullanın!

SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde  

 Baş desteği örtüleri

Örnek

Baş desteği örtüleri

Hazırlık süresi 1 ay

Asgari reklam süresi tüketime bağlı

Erişim / aylık
yaklaşık 800.000
yolcu / toplam filo

Uçuş
ayda yaklaşık 
7.000 uçuş

Asgari miktar 100.000 Adet

Ölçüler yaklaşık
21 × 28 cm

Fiyat
20.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

Reklamınız buraya!

21 cm

28 cm
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Yolcularımıza uçağa binme ve uçaktan inme esnasında küçük bir  
hediye vererek hafızalarında yer edinebilirsiniz. Hediyelerinden ürün 
örneklerine kadar, yolcularımızı sevindirecek her şeye açığız.  
Siz de bunun bir parçası olun!

SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde   

 Promosyon dağıtımı

Promosyon dağıtımı

Hazırlık süresi 1 ay

Asgari reklam süresi tüketime bağlı

Erişim / aylık
yaklaşık 800.000
yolcu / toplam filo

Uçuş
ayda yaklaşık 
7.000 uçuş

Asgari miktar Yok

Fiyat
ayda 15.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

SunExpress, promosyon ürünleri SunExpress 
değerleriyle örtüşüp örtüşmediklerini kontrol 
etme hakkını saklı tutar. Uygun olmayan promo-
syon ürünleri maalesef SunExpress uçuşlarında 
dağıtılamaz.

Örnek

Reklamınız buraya!

Reklamınız buraya!

Reklamınız buraya!
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Küçük yolcularımız için uçakta oyun, eğlenceli ve sevimli  
promosyon hediyeleri sunabilirsiniz. Çocuklar seyahatten sonra da  
sizin hediyelerinizden büyük mutluluk duymaya devam edecek.

SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde   

Çocuklara hediyeler

Çocuklara hediyeler

Hazırlık süresi
yüklemeye 
başlamadan 8 
hafta önce

Asgari reklam süresi
Bireysel anlaşma 
ile

Erişim
yaklaşık 
60.000 çocuk

Uçuş ayda yaklaşık 
7.000 uçuş

Asgari miktar Yok

Fiyat talep üzerine

Örnek
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Yolcularımız, tüm önemli bilgileri hemen önlerindeki koltuk arkası 
bölmesinde bulabilirler. Mesajınızı buraya bırakın ve doğru kişilere 
ulaşacağından emin olun.

SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde   

  Broşür

Broşür

Hazırlık süresi 21 gün

Asgari reklam süresi en az 1 ay

Erişim / aylık
yaklaşık 800.000
yolcu / toplam filo

Uçuş
ayda yaklaşık 
7.000 uçuş

Asgari miktar Yok

Ölçüler maks.
29,7 × 21 cm

Fiyat

ayda 15.000 €’dan 
başlayan  
fiyatlarla + üretim 
ve dağıtım  
maliyetlerinin 
üstlenilmesi

Örnek

Reklamınız buraya!

29,7 cm

21 cm
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Yolcularımıza, kendilerine getirilen her içecek veya yiyecekle birlikte bir 
de peçete verilir - oldukça etkili bir reklam imkanı!

SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde   

 Peçeteler

Peçeteler

Hazırlık süresi 1 ay

Asgari reklam süresi tüketime bağlı

Erişim / aylık
yaklaşık 800.000
yolcu / toplam filo

Uçuş
ayda yaklaşık 
7.000 uçuş

Asgari miktar 100.000 Adet

Ölçüler yaklaşık 16 × 16 
cm

Fiyat
10.000 €'dan 
başlayan fiyatlarla

Örnek

Reklamınız buraya!

16 cm

16 cm
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Uçak tutmasına karşı, gerektiğinde kullanması için her yolcuya hemen 
önündeki koltuk cebinde özel bir torba sunulmaktadıır. Bunu  
gerektiren bir durum olmasa dahi yolcularımız bu koltuk cebini severek 
didik didik karıştırır: Mesajınız, doğrudan hedef kitlenizin elinde.

SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde   

Uçak tutması için torba

Uçak tutması için torba

Hazırlık süresi 1 ay

Asgari reklam süresi tüketime bağlı

Erişim 
yaklaşık 800.000
yolcu / toplam filo

Uçuş
ayda yaklaşık 
7.000 uçuş

Asgari miktar 100.000 Adet

Ölçüler
katlanmış olarak 
yaklaşık 
12,5 × 24 cm

Fiyat
20.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

Örnek

Reklamınız buraya!

12,5 cm26 cm

24 cm
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SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde   

Islak mendiller

Islak mendiller pratiktir ve yaygın kullanılmaktadır. SunExpress, üzerinde 
sizin reklam mesajınızı da taşıyan bu mendilleri uçaktaki her yemek 
servisinde yolcularına sunmaktadır. 

Örnek

Islak mendiller

Hazırlık süresi 4 hafta

Asgari reklam süresi tüketime bağlı

Erişim / aylık
yaklaşık 800.000
yolcu / toplam filo

Uçuş
ayda yaklaşık 
7.000 uçuş

Asgari miktar 100.000 Adet

Ölçüler
katlanmış olarak 
yaklaşık  
6,2 × 11,8 cm

Fiyat
15.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

Reklamınız buraya!
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SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Kabin İçerisinde   

 Biniş kartı

Direk ve kişiye özel: SunExpress biniş kartlarının üzerindeki reklam 
mesajınız, her uçuşta hedef kitlenize güvenilir bir şekilde refakat eder.

Örnek

Biniş kartı

Hazırlık süresi 2 ay

Asgari reklam süresi tüketilene kadar

Erişim / aylık
yaklaşık 800.000
yolcu / toplam filo

Uçuş
ayda yaklaşık 
7.000 uçuş

Asgari miktar 1 milyon adet

Ölçüler 19,9 × 8,3 cm

Fiyat
40.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

Reklamınız buraya!
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SunExpress ile Reklam Olanaklarınız

 Online
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SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Online  

 Partner sitesi
Partner sitesi

Hazırlık süresi 1 ay

Asgari reklam süresi en az 1 ay

Tekil kullanıcı 1,5 milyon / ay

Ölçüler konumlandırmaya 
bağlı

Fiyat 15.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

Hedef kitlenize doğrudan sunexpress.com üzerinden ulaşın -  
Almanca, İngilizce, Türkçe, Fransızca, Rusça ve İtalyanca. Yalnızca  
tek bir tıklamayla erişilebilen, kendinize ait partner sitenizi tasarlayın:  
sunexpress.com sitesinde görülecek fragmanlar ve resimleriniz  
sitenize ziyaretçi çekmek için idealdir.

Örnek

Reklamınız buraya!

Reklamınız buraya!

Reklamınız buraya!
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SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Online  

 Ödüllü yarışma sitesi
Ödüllü yarışma sitesi

Hazırlık süresi 1 ay

Asgari reklam süresi en az 2 hafta

Tekil kullanıcı ayda 1,5 milyon

Fiyat 10.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

Ödüllü yarışmalar + Facebook

Hazırlık süresi 1 ay

Asgari reklam süresi en az 2 hafta

Erişim
1,5 milyon tekil 
kullanıcı +  
Facebook kullanıcısı

Fiyat 15.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

SunExpress işbirliğiyle müşterileriniz için ödüllü yarışma organize edin. 
Bizden bunun için kendinizin de tamamen tasarlayabileceği ödüllü 
yarışma sitesi sipariş edin. Tercihen Facebook, Instagram, Twitter ve 
YouTube ile birlikte.

Örnek

Reklamınız buraya!
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SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Online  

Sosyal Medya

SunExpress’in Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal  
medya kanalları üzerinden mesaj atın ve böylece hedef kitlenizle 
doğrudan irtibata geçin!

Sosyal Medya

Hazırlık süresi 2 hafta

Erişim
> 430.000 
Hayran / Takipçi

Fiyat talep üzerine

Ölçüler konumlandırmaya 
bağlı

Örnek

Reklamınız buraya!

Reklamınız buraya!
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SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Online  

 E-bülten

E-bülten abonelerimiz bizden düzenli aralıklarla kendileri için 
özelleştirilmiş teklifler alırlar. Bunlar büyük bir ilgiyle beklenmektedir.
Almanca veya Türkçe e-bültenimizde kendinize ait bir yer ayırtın 
ve böylece Alman, Avusturyalı, İsviçreli ve Türk seyahatsever  
abonelerimizle irtibata geçin.

Örnek

E-bülten

Hazırlık süresi
Yayın tarihinden 2 
hafta önce

Almanya - erişim 350.000
abone

Türkiye - erişim 200.000
abone

Ölçüler Bireysel anlaşma 
ile

Almanca e-bülten
5.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

Trükçe e-bülten
3.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

Reklamınız buraya!



Back to MenuUçak‘ta Online  26 / 28

SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Online  

 Banner alanı ve teklif kutusu

Reklamınızı dikkat çekecek şekilde sunexpress.com sitesindeki anasayfa 
banner alanlarına veya teklif kutularına yerleştirin.

Anasayfa 
(Banner alanı ve teklif kutusu)

Hazırlık süresi 2 hafta

Asgari reklam süresi en az 2 hafta

Erişim / aylık
yaklaşık 3 milyon 
tekil kullanıcı

Fiyat 25.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

Örnek

Reklamınız buraya!

Reklamınız buraya!
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SunExpress ile Reklam Olanaklarınız: Online  

 Seyahat rehberi

Benzersiz promosyon aksiyonları ile dijital SunExpress seyahat rehber-
inde sizin de reklamınız yapabılabilir.

Örnek

Seyahat rehberi

Hazırlık süresi 1 ay

Asgari reklam süresi en az 2 hafta

Erişim / aylık
yaklaşık 1,5 milyon 
tekil kullanıcı

Fiyat 10.000 €’dan 
başlayan fiyatlarla

Reklamınız buraya!
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Bizimle iletişime geçin
Reklam alanları ayırtmak ve diğer reklam olanakları hakkındaki sorularınız için
bizimle aşağıda belirtilen e-posta vasıtasıyla irtibata geçin:
advertising@sunexpress.com
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