


Кои сме ние?
Спортен клуб SkyNomad  е сдружение с нестопанска цел, чиято основна 

задача е развитието и популяризирането на парапланеризма в България. 

Клубът е основан през 2002 г.  Базиран е в град Сопот, има клонове в София и 

Бургас, както и членове от цял свят. С поставянето на повечето национални 

рекорди и организирането на големи международни състезания, град Сопот 

бе превърнат в столица на парапланеризма в югоизточна Европа. Членове на 

клуба целогодишно извършват полети над Витоша и София, Банско, Боровец, 

Албена, Балчик, Варна, Бургас и Слънчев бряг, Сливен, Пловдив, Враца и много 

други красиви места в България и света.

„Скайномад” е  организатор на пред-Световната купа през 2004-та, Световната 

купа по Парапланеризъм през април 2005-та, ежегодния Sopot Open (вече 

Skynomad Open), Купата на Русия и др. Наши членове са водещи пилоти в 

световния елит, както и български рекордьори и легенди. Клубът ни е член 

на Националния Аеро Клуб и FAI (Международната Федерация по Въздушни 

Спортове).

Както по целия свят, така и в България, парапланеризмът е най-бързо 

развиващият се въздушен спорт. Проведения от нас  през 2005 година кръг 

от Световна Купа по парапланеризъм събра в град Сопот 135 състезатели, 50 

чуждестранни и над 200 български фенове, много зрители и гости. Събитието 

бе отразено както от световно известни медии като списание “Cross Country”, 

“Paraglider Magazine”, Skywings, Fly and Glide, DHV, Loop, Pilot, така и  от  

български национални и регионални медии като Канал 1, БиТиВи, в-к “24 часа”, 

в-к “Капитал” . Състезанието вдъхнови журналисти от БНТ да създадат филма 

“Мечтата на Икар”, който  бе излъчен по сателитния канал на същата медия и 

участва на фестивала на планинския филм Банско 2005.



Парапланеризмът 

се практикува от 

платежоспособни и влиятелни 

хора.  Изискват се специална 

екипировка и често пътуване 

извън мястото на живеене. Това 

определя парапланеристите 

като:

• млади 

• с високи доходи

• с динамичен начин  

на живот

• новатори. 

Парапланеризмът е зрелищен 

спорт, както за публиката, 

преживяваща непосредствено 

емоцията на състезанието, така 

и за зрителите на електронните 

медии, наблюдаващи заснетите 

от „първо лице“ полети. 

Дейността на „Скайномад“ 

се отразява в издания като 

сп. „Гъливер“ и сп. „Одисей“, ТВ 

канал RTV.

Кои са нашите -  
ваши   
клиенти и  
почитатели?



Как можем  
да ви бъдем полезни?
Предлагаме ви възможността вашето 

рекламно послание да достигне до хора, които 

поставени в ситуация на приятни изживявания, 

подсъзнателно могат да изградят само 

положителна нагласа към него. 

Начинът на сътрудничество, който можем да ви 

предложим е чрез спонсорство на наши дейности, 

като:

• организиране и участие на международни и 

национални състезания;

• организиране на експедиции сред 

неизследвани територии в България и по 

света;

• организиране на опити за подобряване на 

български и европейски рекорди;

• провеждане на обучение по парапланеризъм;

• акробатични полети над морски и планински 

курорти и големи градове;

• панорамни полети с пасажер (тандем).  

В състезанията, провеждащи се в България, средно 

се включват около 70-80 български и чуждестранни 

участника като техният брой се увеличава с всяка 

изминала година с нарастване на популярността на 

този спорт. 



Възможности 
за реклама – 
спонсорски  
пакети:



Основен спонсор:  
10 000 евро
Този пакет е целогодишен и включва право за използване на 

посочените възможности по време на ВСИЧКИ състезания, 

както организирани и провеждани от клуба, така и такива, в 

които участват негови състезатели.

• поставяне на лого/слоуган на 7 броя крила, които клубът 

използва за състезания, обучение и тандемни полети;

• брандиране/използване на рекламни екипи от членове 

на клуба;

• поставяне на лого/слоуган на спосора върху плакати, 

флайери, стикери, транспаранти и видео продукции;

• предоставяне на награден фонд/раздаване на рекламни 

материали и/или фирмени подаръци, както на всички 

участници в състезанието, така и на победителите; 

• рекламни пана на старта/финала на състезанията;

• възможности за провеждане на промоции/семплинги;

• креативно съдействие при изготвяне на фото и видео 

рекламни материали на спонсора.

И всичко, за което все още  
не сме се сетили…

Възможностите са необятни! 
Като небето…



Подспонсор:  
2 000 евро
Този пакет  се отнася за конкретно състезание/ 

проект (моля, виж календар  за 2006 г.):

• поставяне на лого на  екипите на 

инструкторите и състезателите на клуба;

• поставяне на лого на спонсора върху 

плакати,  флайери, транспаранти; 

• предоставяне на награден фонд 

– раздаване на рекламни материали и/

или фирмени подаръци както на всички 

участници в състезанието, така и на 

победителите; 

• рекламно пано на финала;

• възможности за провеждане на 

промоции/семплинги.

И всичко, за което все още  
не сме се сетили…

Възможностите са необятни! 
Като небето…



Календар на  състезанията – 2006 година:

Събития, организирани от СК Скайномад

Транс Балкан 24 – 30 юни Централна Стара Планина 

SkyNomad Open 2006 (FAI) 5 – 12 август Сопот и бивак-парти в планината

Фестивал на екстремния филм 6 – 8 октомври Сопот

БГ space целогодишни въздушни експедиции  

в България

Тетевен, Ковачевица, Триград, 

Белмекен...

Събития, на които участват членове на СК Скайномад

Adventure Open 2006 (FAI) 22 – 25 април Добростан (Пловдивско)

Околчица 2006 (FAI) 1 – 5 юни Враца

Шумен Open 2006 19 – 24 юни Шумен

Въздушна битка 2006 (FAI) 11 – 15 август Самоков-Боровец

Монтана Open 2006 (pre-World Cup) 

(FAI)

19 – 26 август Монтана

Парамания 2006 (FAI) 21 – 24 септември Сопот

Перник 2006 21 – 22 октомври, целно кацане Расник-Витановци

www.skynomad.com


