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czas na biznes powietrzne taxi

Podró!e biznesowe czy turystyczne po polskich 
drogach to konieczno"# przygotowania si$ na 
wielogodzinn% udr$k$ w korkach, objazdach, 
podczas wymuszonych spowolnie& ruchu itp. 
Dla bardzo licznej grupy osób – np. biznesmenów, 
artystów, specjalistów ró!nych dziedzin, jest to 
w%tpliwy luksus, na który nie mog% lub raczej nie 
chc% sobie pozwoli#. Niewiele lepiej przedstawia 
si$ podró! poci%giem czy nawet samolotem 
rejsowym, w przypadku którego czas podró!y 
jest krótszy jedynie o ok. 1/3 , a dost$pna liczba 
lotnisk docelowych jest ograniczona. Dlatego 
te! bardzo konkurencyjnym rozwi%zaniem s% 
przeloty niewielkimi samolotami i "mig'owcami. 
Przy odpowiednim wyborze trasy, rodzaju 
samolotu, liczby pasa!erów itp. cena za 
przelot mo!e by# podobna lub nieznacznie 
wi$ksza w stosunku do tej oferowanej przez 
rejsowych przewo(ników. Nie do przecenienia 
s% za to korzy"ci wynikaj%ce z kilkugodzinnych 
oszcz$dno"ci czasu czy wi$kszej liczby 
mo!liwych lotnisk docelowych.

Przeanalizujemy, czy na tego typu us'ugi jest zapotrzebowanie, oraz ja-
kie warunki trzeba spe'ni#, by móc je "wiadczy#. Policzymy te! niezb$dne 
do poniesienia koszty oraz spodziewane przychody.
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Charakterystyka rynku

Jak wynika z raportu Urz!du Lotnictwa Cywilnego, rynek us"ug lotni-
czych w Polsce rozwija si! bardzo dynamicznie. Dzi!ki sukcesywnemu 
wprowadzaniu jednolitych unijnych standardów staje si! on tak#e coraz 
bardziej przejrzysty i „cywilizowany”. Najdynamiczniej rozwijaj$cym si! 
jego segmentem jest rynek lotów czarterowych. Wed"ug przedstawicieli 
bran#y krajowy rynek lotniczych przewozów pasa#erskich jest wart ponad 
200 mln z".

Wed"ug danych z raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce” 
ro%nie zainteresowanie Polaków najbardziej luksusowymi %rodkami trans-
portu – samolotami i jachtami.

Klientów powietrznych taksówek mo#na zasadniczo podzieli& na trzy 
grupy. Pierwsz$ z nich stanowi$ biznesmeni – prezesi i cz"onkowie za-
rz$dów du#ych firm, politycy, ludzie ze %wiata show biznesu. Interesu-
je ich g"ównie jak najkrótszy czas lotu oraz najwy#szy poziom wygo-
dy i dyskrecji. Nie stanowi dla nich problemu wynaj!cie odrzutowca do 
np. Barcelony za ok. 30 000 z" w jedn$ stron!. Drug$ grup! stanowi$ 
osoby i podmioty, które musz$ skorzysta& z tej formy transportu np. ze 
wzgl!dów medycznych. Do grupy tej zaliczy& mo#na te# firmy eventowe, 
geodezyjne, ekipy filmowe itp. Ostatni$, najmniej liczn$ grup! stanowi$ 
przedstawiciele tzw. klasy wy#szej %redniej, dla której wspó"dzielona na 
kilka osób kwota przelotu z np. Warszawy do Gda'ska rekompensuje 
d"ugie godziny jazdy samochodem, a sam lot jest wyznacznikiem luk-
susu i presti#u.


