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Tendințe în transportul aerian

• Traficul de pasageri mai mare cu 5,2% în 2015 vs 2014 (ACI
EUROPE)

• Mai mult cu 188 milioane de pasageri vor călători în 2020 (IATA)
• Gradul de încărcare al aeronavelor a atins cote istorice
• Companiile aeriene din Europa vor adăuga peste 7.300 de noi

aeronave flotelor lor în următorii 20 de ani (Boeing)
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Despre marketingul de aeroportDespre marketingul de aeroport
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Poziția pe piațăPoziția pe piață
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Poziția pe piață – date cheie

• Primul aeroport regional din România
• Al doilea aeroport al ţării după Bucureşti-Otopeni în ceea ce

priveşte traficul de pasageri
• 1,5 milioane de pasageri în 2015, creştere 26% faţă de 2014
• Peste 1,8 milioane de pasageri estimaţi în 2016
• Infrastructură modernă (terminale noi: 2008-2009, pistă nouă:

2013)
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Poziția pe piață – date de trafic
Evoluţia traficului total de pasageri la Aeroportul Internaţional Cluj 2006-2016
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Poziția pe piață – companii aeriene

An 2016

• 8 companii aeriene - zboruri regulate

• 6 companii aeriene - zboruri charter

• 37 de destinaţii regulate din 18 ţări de destinaţie

• 13 destinaţii noi
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An 2016

• 8 companii aeriene - zboruri regulate

• 6 companii aeriene - zboruri charter

• 37 de destinaţii regulate din 18 ţări de destinaţie

• 13 destinaţii noi

Nr.crt Destinaţii

1 Londra Luton

2 Bucureşti Otopeni

Top 10 destinaţii în 2015

An 2016

• 8 companii aeriene - zboruri regulate

• 6 companii aeriene - zboruri charter

• 37 de destinaţii regulate din 18 ţări de destinaţie

• 13 destinaţii noi

3 Munchen
4 Milano Bergamo
5 Paris Beauvais
6 Barcelona
7 Bologna
8 Roma Ciampino
9 Dortmund

10 Madrid Barajas
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Poziția pe piață – concurența din zona de captarePoziția pe piață – concurența din zona de captare
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Strategii de marketing în relația cu
clienții
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Obiective de promovare

• Companii aeriene – deschiderea de noi rute sau mărire capacitate

• Pasageri – informare cu privire la noile rute și la cele existente, cu privire la

noi facilităţi etc.

• Agenţi de turism – informare și sensibilizare referitor la reţeaua de rute şi

noile facilităţi etc.

• Furnizori de servicii – noi oportunități extindere activitate, campanii comune

de marketing, advertising etc.
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Clienţi - companii aeriene

• Analize de rute nedeservite
• Date de trafic
• Stimulente de operare
• Sprijin în promovare pe plan local:
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• Date de trafic
• Stimulente de operare
• Sprijin în promovare pe plan local:

Online:
 Concursuri Facebook
 Postări Facebook
 Promovare destinaţii

Evenimente:
 Lansări de rute
 Aniversări de rute şi praguri

de pasageri

Clienţi - companii aeriene

Evenimente:
 Lansări de rute
 Aniversări de rute şi praguri

de pasageri

Media:
 Campanii TV de promovare

zboruri
 Spoturi radio de promovare
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Clienţi - pasageri

• Reţeaua de rute cu evidenţierea zborurilor directe şi de conexiune
• Companiile aeriene – pe tipuri de companii
• Tipul de aeroport – servicii şi facilităţi existente
• Acces şi conectivitate aeroport – rutier, feroviar etc.

Medii promovare: presă scrisă, mijloace outdoor, radio / TV, website,
social media facebook, twitter, youtube etc.

Campanii marketing: Fly&Share Cluj – Sărbătorim Zilele Naţionale,
Descoperă Transilvania. Vizitează cu noi muzeele din Cluj!
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Clienţi – agenţi de turism
Informare privind:
• ofertele noilor companii aeriene
• profilul pasagerilor şi nevoile lor
• noile facilităţi existente la aeroport
Prin:
 Întâlniri periodice , workshop-uri, evenimente de promovare destinaţii
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Marketingul ca experiențăMarketingul ca experiență
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Performanță în marketingul de aeroport

“Speak Athenian. Be an Athenian.”

Premii Routes Europe 2016:
Sub 4 milioane de pasageri – Aeroportul Bremen
Între 4 – 20 milioane de pasageri – Aeroportul Atena
Peste 20 de milioane pasageri – Aeroportul Schiphol Amsterdam

Performanță în marketingul de aeroport
Peste 15 premii
internaţionale
pentru cele mai
bune campanii
de marketing
din ultimii 12
ani.

Premii Routes Europe 2016:
Sub 4 milioane de pasageri – Aeroportul Bremen
Între 4 – 20 milioane de pasageri – Aeroportul Atena
Peste 20 de milioane pasageri – Aeroportul Schiphol Amsterdam
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Branduri de marketing de aeroport
Campania de rebranding:
Aeroportul Memphis (S.U.A.)

Aeroportul Munchen

Branduri de marketing de aeroport
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Poziția pe piață influențează experiența?

Top 10 aeroporturi Europa (2015)

Nr.crt. Denumire aeroport Pasageri 2015

1 Londra Heathrow 74.989.914

2 Paris Charles de
Gaulles 65.771.288

Aeroportul Amsterdam Schiphol a câştigat premiul pentru cea
mai buna campanie de marketing în 2016, în cadrul Routes
Europe 2016 Awards.
Campania „Sky over Holland, Open for Business ”
demonstrează faptul că nu întotdeauna cei mai puternici sunt şi
cei mai vizibili.2 Paris Charles de

Gaulles 65.771.288

3 Istanbul Attaturk 61.804.472
4 Frankfurt 61.032.022
5 Amsterdam Schiphol 58.284.848
6 Madrid Barajas 46.814.739
7 Munchen 40.981.522
8 Roma Fiumicino 40.422.156
9 Londra Gatwick 40.269.497

10 Barcelona 39.689.800

Poziția pe piață influențează experiența?
Aeroportul Amsterdam Schiphol a câştigat premiul pentru cea
mai buna campanie de marketing în 2016, în cadrul Routes
Europe 2016 Awards.
Campania „Sky over Holland, Open for Business ”
demonstrează faptul că nu întotdeauna cei mai puternici sunt şi
cei mai vizibili.
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Provocările marketingului de aeroportProvocările marketingului de aeroport
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Adaptare la nevoi și dorințe
• Noile tehnologii IT au creat noi nevoi şi dorinţe
• Accent crescut pe utilizarea platformelor social media
Noi tehnologii:
- iBeacons
- Aplicații boarding
- Flight tracking
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Reinventare şi inovaţie
Munich Airport – Innovation Lab - Living ideas, connecting lives!
Inovații:
• Asistent personal de cumpărături
• NavVis: 360 ° - vizualizare locaţii aeroport
• Infogate – punct de informaţii digitale
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Marketingul ca și oportunitateMarketingul ca și oportunitate
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Explorarea unor oportunități
Force awakens at Changi Airport

Explorarea unor oportunități
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Stabilirea unei legături între brand și client

WestJet Christmas Miracle

Amsterdam Schiphol lounge

Stabilirea unei legături între brand și client

Amsterdam Schiphol lounge

Lufthansa Bedtime Stories
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Parteneriate pentru o cauză comună: cause related marketing

Campanie:
bud: runway run

Parteneriate pentru o cauză comună: cause related marketing

26



Concluzii

• Marketingul a devenit o necesitate pentru aeroporturi

• Marketingul de aeroport își schimbă abordarea tradițională, de la un proces orientat exclusiv

pe nevoile și dorințele clienților lor, la o orientare spre valorile și preocupările sociale

• Marketingul nu mai are doar un rol de comunicare a valorii serviciilor sau facilităților oferite, ci

capătă un rol strategic și inovativ pe care aeroporturile îl exploatează pentru a atrage pasageri

și a-și dezvolta rețeaua de rute

• Aeroporturile investesc masiv în noi tehnologii IT și platforme social media ca instrumente

folosite în marketing

• Marketingul se bazează pe experiență, generează performanță, implică reinventare/inovație

permanentă și caută oportunități
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Mulțumesc!Mulțumesc!
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