
Манчестър Летища Груп



Манчестър Еърпортс Груп (МАГ) е водеща британска компания за управление на 
територията на летища, която притежава и оперира летища Манчестър, Лондон Станстед 
и Ийст Мидландс. МАГ е публично-частна компания, управлявана от своите акционери 
- местните власти на район Манчестър и Индъстри Фънд Мениджмънт (ИФМ). ИФМ е 
дългогодишен инвеститор, притежаващ дял в 16 летища в Австралия и Европа.
Нашите летища продължават да надминават конкуренцията на пазара, като през 
последната година общият брой на пътниците е нараснал с 6.7%. Оборотът на МАГ през 
изминалата финансова 2017-2018 година е £818.1 милиона (1.7 милиарда лева).
Компанията обслужва над 55,9 милиона пътници на година, идващи от райони на 
територията на летища МАГ, които покриват 75% от британското население.

£7.7 МИЛИАРДА (16.8 МИЛИАРДА ЛЕВА) принос към британската икономика от летища МАГ

£181.6 МИЛИОНА (393.8 МИЛИОНА ЛЕВА) ДОХОД ОТ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, придобити чрез работата на над 200 
магазина, барове и ресторанти

£187.2 МИЛИОНА (406.0 МИЛИОНА ЛЕВА) ДОХОД ОТ ПАРКИНГ УСЛУГИ, придобити чрез 75 000 паркоместа
£526.0 МИЛИОНА (1.1 МИЛИАРДА ЛЕВА) недвижимо имущество на територията на всички летища, 8 милиона квадратни 
метра търговски площи

27.9 млн. пътници годишно
Третото най-голямо летище във
Великобритания
Над 70 авиокомпании и над 220
дестинации
2 писти с 62% свободен капацитет
22 млн. жители на разстояние 2 
часа чрез шофиране

4.8 млн. пътници годишно
Най-големият британски център 
за
въздушен превоз на товари след
Хийтроу – 362 001 тона годишно
Разположено е в близост до
ключови пътища – 4 часа чрез
шофиране от всяка точка на
Великобритания.

МАГ САЩ стартира през февруари 2015 и се 
фокусира върху концесията на летищни салони, 
паркинг услуги и развитието на търговските 
дейности на терминалите.

МАГ САЩ оперира салони Escape на летища 
Минеаполис, Брадли, Оукланд и Рино. Грийнвил 
Escape салон отваря врати през есента на 2018.

58.9 МИЛИОНА пътници, обслужени на година

Над 70 АВИОКОМПАНИИ изпълняват директни полети до над 280 ДЕСТИНАЦИИ

Превозени са 745 000 ТОНА КАРГО, като Ийст Мидландс е британския център за 
въздушен превоз на товари

£818 МИЛИОНА (1.7 МИЛИАРДА ЛЕВА) ПРИХОДИ или 10.2% растеж през 
последната година

£358.8 МИЛИОНА (778.2 МИЛИОНА ЛЕВА) EBITDA, което се равнява на 5.8% 
ръст през 2018

КОИ СМЕ НИЕ?

26.1 млн. пътници годишно
Четвъртото най-голямо летище
във Великобритания
Над 190 дестинации
1 писта с 50% свободен капацитет
25 млн. жители на разстояние 2
часа чрез шофиране
Придобито през февруари 2013г.

4.8 млн. пътници годишно
Най-големият британски център за
въздушен превоз на товари след
Хийтроу – 362 001 тона годишно
Разположено е в близост до
ключови пътища – 4 часа чрез
шофиране от всяка точка на
Великобритания.



РАЗВИТИЕ НА АВИАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

МАГ предлага разнообразен микс от превозвачи от целия свят, както и доказан опит в 
стимулирането на пътникопотока. 
МАГ надминава конкуренцията на пазара с водещи темпове на растеж на пътникопотока. 
Чрез изграждане на здрави партньорства с авиокомпаниите, нашите летища могат да 
предоставят богат избор и удобства за пътниците, както и да допринесат в по-голяма степен 
за растежа на икономиката.

РАЗВИТИЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Годишният доход на МАГ Карго се равнява на £24.3 млн. (52.7 млн. лв.) милиона и 12.5% 
(2017) от пазарния дял на британския въздушен пазар.
Летище Ийст Мидландс е най-големият специализиран карго център в Обединеното 
Кралство,
който обслужва 358 477 тона карго годишно, а летище Станстед - 263 153 тона, като играе 
ключова карго врата за Лондон и Южна Англия.

НАШИТЕ МАРШРУТИ



ПРОЕКТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЛЕТИЩЕ МАНЧЕСТЪР

Чрез инвестиция от £1 милиард (2.1 милиарда лева) Манчестър има за цел да се превърне 
най-модерното летище в Европа, предлагащо най-висококачественото обслужване на 
своите клиенти.

• Разширение на терминал 2 с цел да се превърне в основен терминал
• Нови и по-големи перонни съоръжения с директна връзка между Т2 и Т3
• Ново оборудване и ръкави, предлагащи подобрения на изходите за излитане
• Въвеждане на подобрения за пътниците, включително 50 нови търговски обекта
• Нова и по-голяма зона за сигурност, имаща за цел да проверява по-бързо и по-голям 

брой пътници

ПРОЕКТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЛЕТИЩЕ ЛОНДОН СТАНСТЕД

Програмата за трансформация на летище Лондон Станстед се фокусира върху три ключови 
сфери, които ще осигурят капацитета за по-ефективни оперативни дейности.

ЗОНА ВЪЗДУШЕН КОНТРОЛ
(£100 млн. или 216 млн. лв.)

Подобрения на инфраструктурата в зоната за въздушен контрол, която ще позволи 
обслужването на по-голям брой самолети в пиковите часове – 20 допълнителни 
самолетостоянки и по-кратки маршрути за рулиране.

НАШИТЕ ИНВЕСТИЦИИ



ПРИСТИГАЩИ (£130 млн. или 282 млн. лв.) 

Нов специализиран терминал „Пристигащи“, проектиран 
на 3 нива с обща площ 35 000 квадратни метра ще 
осигури зона за паспортен контрол, получаване на 
багажи, митница и разтоварване на багажи.

ЗАМИНАВАЩИ (£220 млн. или 477 млн. лв.) 

Съществуващият терминал ще бъде трансформиран 
в специализиран терминал „Заминаващи“, който ще 
осигури по-голям брой гишета за регистрация на 
пътници и багажи, втора зона за проверка сигурност, 
допълнителни места за сядане и подобрени багажни 
съоръжения.

• Нашата цел като бизнес е да растем. Ние сме наясно, че поради мащабът и естеството 
на това, което правим имаме задължение да се стремим към този растеж отговорно, 
намалявайки влиянието си върху околната среда и максимално увеличавайки подкрепата 
и социалната си помощ в районите, в които работим. 

• Защитата на околната среда трябва да бъде приоритет за всеки бизнес, но ние, като 
летищни оператори, разбираме нуждата да осигурим нейната защита и минимизираме 
въздействието върху местни жители. 

• Нашите летища играят ключова роля както в национаоналата, така и в регионалните 
икономики. Ние не само създаваме работни места, но и свързваме Великобритания с 
държави по целия свят, предоставяйки възможности за търговия, износ и туризъм, които 
стимулират растежа и подкрепят хиляди нови работни места в цялата страна.

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 


