BRITISH AEROBATIC CHAMPIONSHIP

Poletite
z mano!
Kot edini Slovenec želim Slovenijo zastopati
na mednarodnem tekmovanju v akrobatskem
letenju v Veliki Britaniji avgusta 2021!

borut.jensterle@gmail.com

031 440 922

Kako so
otroške sanje
postale moje
poslanstvo?
Ljubljančan, ki je v letalstvo
zaljubljen že od malih nog. Še
kot osemletni »mulc« sem se
začel ukvarjati z letalskim
modelarstvom in tako skozi igro
spoznaval osnove letalstva oz.
aeronavtike. Na ta način sem
pridobival dragocene izkušnje
in spretnosti, ki so mi pomagale
tudi v praksi, saj sem se že
zelo zgodaj začel udeleževati
različnih letalskih mitingov po
Sloveniji.

2003

Prvi samostojni polet z
jadralnim letalom.

2006

Opravljen izpit za pilota
jadralnega letala.

2009

Postal poklicni pilot za
večmotorna letala.

2010

Opravljeno usposabljanje
za pilotiranje potniškega
letala Airbus A320.

2010

Postal najmlajši kopilot v
zgodovini Adrie Airways.

2011

Profesionalno pot sem
nadaljeval pri letalski
družbi Wizz Air.

2014

Karierno pot nadaljujem pri
družbi EasyJet, kjer
pilotiram že osem let.

2019

Pri 31 letih sem postal
eden najmlajših kapitanov
na potniških letalih.

2020

V letu 2020 sem se posvetil
akrobatskemu letenju in
sem tudi edini aktivni
akrobatski pilot v Sloveniji.

Ker si vedno želim narediti še korak več,
sem si postavil nove cilje!

V pilotski kabini,
visoko nad oblaki,
se počutim kot
doma, saj sem tam
do danes preživel
že kar 7500 ur.

Moji načrti?
Odpiram novo poglavje!
V letu 2020 sem se aktivno posvetil akrobatskemu letenju.

Tako se je kmalu v meni prebudila želja, da bi Slovenijo v
akrobatskem letenju zastopal na mednarodnih tekmovanjih.

Prvo je že 19. in 20. avgusta 2021 v Veliki Britaniji
in velja za najbolj cenjeno v Evropi.
Tam bi se tekmovanja udeležil kot edini Slovenec, saj
sem tudi edini aktivni akrobatski pilot v Sloveniji.

Sponzorstvo
Vaše sponzoriranje mi bo omogočilo kvalitetno
pripravo na tekmovanje.

Kaj nudim?
GENERALNI SPONZOR

10.000 EUR

● umestitev logotipa na čeladi, pilotskem kombinezonu in letalu
● oglaševanje na lastnih platformah (Facebook, Instagram)
● vključevanje sponzorja v svoje PR aktivnosti v medijih (omemba sponzorja in vizualna
izpostavitev logotipa preko moje fotografije v vsakem medijskem nastopu)
● proaktivno vključevanje in kreiranje zgodb v obstoječih ali načrtovanih marketinških in
PR aktivnostih sponzorja (kot pilota me lahko vključite v svoje oglaševalske kampanje,
PR in ostale promoijske aktivnosti)*
● akrobatski nastop za popestritev sponzorjevih dogodkov (predvidoma od jeseni dalje
oz. ko bom imel svoje letalo)
● možnost izvedbe predavanja na temo CRM skills (Crew Resource Managament skills),
ki je v ZDA zelo trendovski produkt – komunikacija in sodelovanje med posadko na
letalu in kako lahko to apliciramo v podjetje
● možnost izvedbe motivacijskega predavanja za zaposlene na temo, kako od (otroške)
želje do rezultata (moja pot do poklica pilota)
● možnost predstavitve poklica pilota (in letala) za otroke zaposlenih

*o obsegu bi se dogovorili glede na to, koliko bi izkoristili ostale ponujene aktivnosti

MAKSI PAKET

● umestitev logotipa na čeladi, pilotskem kombinezonu in letalu

5.000 EUR

● oglaševanje na lastnih platformah (Facebook, Instagram)
● možnost izvedbe motivacijskega predavanja za zaposlene na temo, kako od (otroške)
želje do rezultata (moja pot do poklica pilota)
● možnost predstavitve poklica pilota (in letala) za otroke zaposlenih

OSNOVNI PAKET

● umestitev logotipa na čeladi, pilotskem kombinezonu in letalu

2.500 EUR
borut.jensterle@gmail.com

031 440 922

