
Imaginea nu se poate afișa. Este posibil ca computerul să nu aibă memorie suficientă pentru a deschide imaginea sau ca imaginea să fi fost deteriorată. Reporniți computerul, apoi deschideți din nou fișierul. Dacă tot mai apare x-ul roșu, poate fi necesar să ștergeți imaginea și să o inserați din nou.
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1. Dezvoltarea serviciilor
aeriene presupune
cunoașterea  a 3
lucruri

1. Înțelegerea pieței
• Indicatorii economici și sociali
• Indicatorii de turism
• O estimare a traficului

2. Înțelegerea competiției.
• Cine sunt competitorii

aeroportului?
• Alte aeroporturi
• Alte moduri de transport
• Partenerii interesați aflați în

competiție
• Tehnologia comunicațiilor
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3. Înțelegerea clienților

3.1 Cei mai importanți clienți sunt companiile aeriene
și operatorii de turism

• modelele de afaceri ale companiilor aeriene
• Companiile care asigură servicii complete (FSCs)

sau companiile tradiționale (LCs)
• Companiile charter
• LCCs

• Intelegerea companiei aeriene presupune a înțelege:
• Flota
• Rețeaua
• Prioritățile stabilite
• Cerințele operaționale
• Suportul financiar
• Piața
• Poziția geografică
• Notorietatea marcii pe piață.

• Trebuie înțelese aspectele variate ale unei companii aeriene
și să știi de unde să obții informațiile necesare pentru
îndeplinirea obiectivelor aeroportului.

3.2 Pasagerii
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Dinamica GDP versus
dinamica traficului de
pasageri

Countries GDP
growth

2008-2015
%

Passenger traffic
growth

2008 - 2015
%

Poland 17.6 61

Czech Republic 6.3 -6.9

Romania 14.7 65.5

Hungary 3.04 22.2

Croatia -8.8 49.3

Bulgaria 24.6 22.3

Serbia 4.4 415

Moldova 1.6 161.7
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Evoluția PIB-ului în România între 2006 – 2014, previziuni 2017Evoluția PIB-ului în România între 2006 – 2014, previziuni 2017



Evoluția PIB-ului per locuitor în RomâniaEvoluția PIB-ului per locuitor în România



Evoluția investițiilor străine directe în
milioane de euro 2004 - 2013
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Indicatori turism

Numărul de înnoptări
A Top 5 – state cu cele mai multe înnoptări
înregistrate în 2013

Spania – 251,9 milioane
Italia – 179,6 milioane
Franţa – 132,2 milioane
Marea Britanie – 116,7 milioane
Austria – 78,1 milioane

B Top 5 – state cu cele mai puţine înnoptări
înregistrate în 2013

Letonia – 2,7 milioane
Lituania – 2,8 milioane
România – 3,5 milioane
Estonia – 3,9 milioane
Slovacia – 4,3 milioane



• Profilul pieței
• Cerere de transport aerian în creștere rapidă
• Putere de cumpărare a populației mică și

medie
• Mix de proprietate privată și

guvernamentală
• Companii aeriene gestionate profesional
• Piață competitivă, semnificativ

reglementată
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Sinteza pieței din Centrul
și Estul Europei

Rezultate
Prețuri în scădere
Eficiență în creștere
Profitabilitatea  este o cursă între dinamica
prețurilor și a costurilor.



3. Înțelegerea competiției3. Înțelegerea competiției3. Înțelegerea competiției3. Înțelegerea competiției



Aeroporturi în regiune pe țări
• Primele 20 aeroporturi, capitale sau

regionale, clasificate după valoarea
conectivității totale sunt repartizate pe țări
astfel: 6 în Polonia, 4 in România, 3 în
Bulgaria, 3 în Croatia, 1 în Republica Cehă,
1 în Ungaria, 1 în Serbia și 1 în Moldova.

• Pasageri pe aeroport

Country
Average of passengers per airport

The evolution of
average of

passengers per
airport

%

2013 2014 2015 2015 vs 2014

Czech
Republic

1981969 2028776 2082829
2.66

Poland 1662441 1944590 2010096 3.36

Hungary 1691803 1867792 2059793 10.27

Bulgaria 1415659 1567304 1569591 0.15

Serbia 330232 1168228 1194041 2.21

Moldova 660618 893009 1109581 24.25

Romania
România 11
aeroporturi

671588 728856
830653

1214 236

14

Croatia 635781 682290 730189 7.02
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Traficul de pasageri pe prinicipalele aeroporturi din Estul
și Centrul  Europei
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Contribuția în procente a
fiecărui aeroport la traficul
total pe aeroporturile din
România pentru anul 2015

• Primele 6 aeroporturi
Otopeni, Cluj, Timișoara, Iași, Tg Mureș și
Bacău asigură 97.9% din trafic.

• Media anuală de pasageri pe aceste 6
aeroporturi este 2 129 354.
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• Media anuală de pasageri pe aceste 6
aeroporturi este 2 129 354.





4. Înțelegerea clienților4. Înțelegerea clienților



4.1 Modelele de companii aeriene
Tradiționale
(FSCs)

Charter

4.1 Modelele de companii aeriene

Low cost

Charter



Pimele 12 companii aeriene clasificate după numărul de locuri
oferite Europa către Europa: 8-Sep-2014 to 14-Sep-2014

10 dintre ele zboară
în România.
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Primele 10 companii la nivel mondial dupa RPK și FTK –
2015 ( în milioane)

4 dintre aceste companii zboară în România
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Low cost carriers by
market share May 2013

• 5 dintre ele zboară în România



Tarom
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Numar de pasageri (în milioane)

Destinații:  42 în 24 de țări
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Wizz Air
• Pasageri transportați în 2015: 16.5 milioane
• Aeronave: 55
• 22 baze: Polonia (17 aeronave), România (15

aeronave), Ungaria (7 aeronave),  Bulgaria
(4), Lituania (3), Ucraina(2), Republica
Cehă(1), Letonia(1), Bosnia și Herțegovina
, Macedonia(2), Serbia (1), Slovacia

• Baze principale:
• Budapesta ( Ferihagy)
• Katovice

• Hub-uri: Gdansk, Vașovia ( Chopin), Sofia
• 420 rute, 110 destinații
• 38 țări
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Wizz Air în România
• Baze în România: 7

• București (2007), Cluj- Napoca
(2008), Timișoara (2009), Tg Mureș
(2011), Craiova (2014), Iași (2016), Sibiu
(2016)

• Rute din România:
• 122 (pe locul 2 între țările deservite) , spre 18 țări,
• de pe 10 aeroporturi:

• București (2007), Cluj- Napoca
(2008), Timișoara (2009), Tg Mureș
(2011), Craiova (2014), Iași (2016), Sibiu
(2016),  Suceava, Constanța, Satu Mare

• Aeronave alocate : 15
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Ryanair
• peste1600 rute
• 78 baze:

• România  2 baze:  Timișoara ( 7 destinații)
și București ( 12 destinații)

• Polonia  3 baze : Warsovia ( 48 destinații),
• Kracovia ( 36 destinații),
• Wroclaw (27 destinații)

• Ungaria 1 bază : Budapesta ( 22 destinații)
• Profitul ajustat după taxe* 1241,6 mil

Euro (2016); 866,7 (2015) creștere
+43% ;

• Profitul după taxe 1559,1 mil Euro
(2016) 866.7 mil euro (2015);  creștere
+80%

* anul financiar se încheie la 31 martie.
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Ryanair
- indicatori cheie -

Indicatori cheie 2016 2015 Dinamică

Pasageri pe
curse regulate
(milioane)

106,4 90,6 +18 %Pasageri pe
curse regulate
(milioane)

Flota la sfârșitul
anului

341 308 + 11%

Stafful mediu 10 926 9586 + 14 %

Pasageri ce
revin la un
angajat

9 738 9451 + 3 %

Dinamică



Blue Air
• 26 de aeronave
• 70 de rute interne și externe
• 5 baze:

• București, 29 destinații;
• Iași, 10 destinații;
• Bacău, 10 destinații;
• Torino, 17 destinații;
• Larnaca, 22 destinații.

• a transportat în primele 6 luni din 2016 1,42 milioane
pasageri, cu 82% mai mult față de perioada similară din
2015
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Destinații Blue Air – Wizz AirDestinații Blue Air – Wizz Air



Structura  companiilor aeriene pe aeroporturile - capitale
Airport Total air

companies
Low cost companies (LCC)

Number Destinations

Prague 65 38 120
Warsaw 45 24 120
Budapest 37 14 74

Ryanair 22
Budapest 37 14 74

Ryanair 22
Bucharest 33 15 88

Wizz Air 40
Blue Air 29

Belgrade 28 16 27
Zagreb 25 9 16
Sofia 25 7 28
Chisinau 18 6 13

Structura  companiilor aeriene pe aeroporturile - capitale
Low cost companies (LCC) Legacy companies (LC)

Destinations Number Destinations

27 83
21 63

74
Ryanair 22

23 2774
Ryanair 22

23 27

88
Wizz Air 40
Blue Air 29

24 53 (Tarom 34)

12 51
16 34
18 33
10 35



Structura
companiilor
aeriene pe
aeroporturile
regionale

Airport Total air companies Low cost companies (LCC)

Number

Kracovia 15 6

Katowice 5 3

Warșovia Modlin 1 1 (Ryanair)

Bourgas 69 66Bourgas 69 66

Wroclaw 6 4

Split 38 27
Dubrovnik 37 28
Poznan 5 2
Cluj 5 3

Timișoara 5 3

Sibiu 5 2

Low cost companies (LCC) Legacy companies
(LC)

Number Destinations Numbe
r

Destinations

6 58
Ryanair 35
Easy Jet 12
Others 11

14 11

3 38, Wizz Air 34
Ryanair 3, Transavia 1

2 2

1 (Ryanair) 40 0 0

66 122 (120 – S) 3 4 (2 – S)66 122 (120 – S) 3 4 (2 – S)

4 33, Ryanair 21
Wizz Air 8,  Others 4

3 4

27 80 ( 76 S) 11 35 (30 S)
28 65 9 27
2 22 3 4
3 38, Wizz Air 27, Blue Air

10, other 1
5 6

3 24, Ryanair 7, Wizz Air 15,
Blue Air 2

2 2

2 9, Wizz Air 7, Blue Air 1 3 3



Tratamentul personalizat al pasagerilor : călătoria
viitorului
• Înțelegerea a ceea ce doresc călătorii este cheia pentru a răspunde așteptărilor acestora:

• 75% dintre călători preferă să faca check-inul on-line sau automat cu un mesaj text sau cu un e-mail de la
compania aeriană.

• restul preferă să primească bording pas-ul la aeroport la ghișeele de check-in sau la chioșcuri.

• 75% dintre călători doresc o etichetă pentru bagaje pe care să o poată atașa la bagajul lor la domiciliu
pentru a simplifica predarea bagajelor la aeroport.
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• Intâlniri/ stimulente
• Modul de comunicare
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• Piață

• Prețul combustibilului și al tichetelor
• Înțelegerea viitoarelor nevoi de

călătorie
• Reglementările CE.

• Mediul
• Conștientizare protecției mediului
• Restricțiile privind utilizarea

combustibililor fosili pentru aviație
• Securitatea

• Problemele de securitate
• Răspunderea fiecărui actor
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