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Strategia cen wysokich w transporcie lotniczym
Światowy rozwój gospodarczy i związany z nim wzrost zasobności 
niektórych grup społecznych tworzy dogodne warunki, w których 
następuje rosnące zapotrzebowanie na usługi o najwyższym po-
ziomie jakości, komfortu i luksusu. Rozwój tego procesu wykazuje, 
żę elitarna obsługa pasażera w coraz większym stopniu obejmuje 
pełny zakres jego potrzeb. W związku z tym często rozpoczyna się 
od miejsca zamieszkania i nie kończy się w porcie docelowym, 
lecz trwa nadal w otoczeniu celu podróży. Wysoki poziom luksusu 
jest serwowany zarówno w portowych salonikach VIP, na pokła-
dzie samolotów, w kolejnych fazach procesu turystycznego oraz 
miejscu docelowym, składających się na całokształt wypoczynku. 
Z realizacją takiego modelu obsługi klienta wiąże się wyższy po-
ziom cen. Celem artykułu jest wskazanie, w jakim obszarze trans-
portu lotniczego jest stosowana i jakie funkcje spełnia strategia 
ceny wysokiej. Badania dotyczące tego problemu zostały prze-
prowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 
autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wstęp
W rozwoju pasażerskiej komunikacji lotniczej coraz wyraźniej 
można zauważyć dążenie oferentów do zawężonej specjalizacji 
obsługi pasażera, odpowiadającej trendom zmieniającego się 
zapotrzebowania na określony zakres oraz jakościowy poziom 
usług lotniczych. Sprzyja temu dynamika zmian w zakresie tech-
niki i technologii oraz nowych oczekiwań klientów, powodujących 
konieczność przewartościowania modelu operacyjnej działalno-
ści części oferentów. Wysoka opłacalność zaspokojenia tych 
potrzeb stała się silnym stymulatorem rozwoju tego segmentu 
usług, w którym charakterystycznym i najważniejszym trendem 
stało się uzyskanie najwyższego poziomu jakości obsługi pasa-
żera niemal na każdym etapie podróży, w tym szczególnie w naj-
wyższych klasach podróżowania. Trzeba jednak zauważyć, że wy-
pracowanie korzystnego poziomu efektywności w tym segmencie 
usług jest niezmiernie trudne, ponieważ wymaga nie tylko znacz-
nych nakładów, lecz także zidentyfikowania determinant sprzyja-
jących wdrażaniu najskuteczniejszych rozwiązań organizacyjnych 
i technicznych oraz oczekiwań odbiorców poprawiających luksus 
podróżowania. Jednak ten zakres oferowania generuje wysoki 
poziom korzyści nie tylko dla linii lotniczych, lecz także współ-
pracujących z nimi innych podmiotów i segmentów usług, w tym 
w istotnym wymiarze w ramach sektora turystycznego.

Praktyka wykazuje, że najwyższą efektywność w realizacji luk-
susowych pasażerskich usług lotniczych uzyskuje się w wyniku 
skupienia działalności na wąskich segmentach rynku, na któ-
rych oferta w sposób istotny wyróżnia się wśród innych. Taka 
strategia przynosi dobre rezultaty szczególnie w przypadku eks-
pansji na nowe rynki i jest tym bardziej skuteczna, im szerzej 
uwzględnia lokalne uwarunkowania. Jednak należy zauważyć, że 
nawet najlepiej opracowana strategia może nie zagwarantować 
ekonomicznego sukcesu, ponieważ o tym w znacznym stopniu 
decyduje umiejętność realizacji procesu jej wdrażania, w którym 
głównymi walorami są: posiadanie wysokiej jakości produktu, fa-
chowa kadra, komunikatywność oraz skuteczność przekonywa-
nia odbiorców o wyjątkowej atrakcyjności oferowanej usługi. Wy-

maga to zaangażowania i efektywnego wykorzystania szerokiej 
wiedzy interdyscyplinarnej, najwyższych fachowych umiejętności 
personelu oraz skutecznych działań marketingowych w całym 
procesie obsługi klienta. Zebranie optymalnego wolumenu tych 
instrumentów w operacyjnej działalności przedsiębiorstwa jest 
możliwe pod warunkiem przeprowadzenia szerokiego zakresu 
niezbędnych badań i ocen rynku, dających podstawę do wdraża-
nia innowacyjnych rozwiązań.

Realizowanie tak pojętej strategii w liniach oferujących luksu-
sowe przewozy lotnicze, powinno się rozpocząć od skonstruowa-
nia optymalnej struktury przedsiębiorstwa. Wymaga to nie tylko 
skompletowania zespołu specjalistów o najwyższych kwalifika-
cjach, lecz także wyposażenie go w niezbędne środki techniczne 
i finansowe, w oparciu o które można przeprowadzić rzetelną 
analizę bieżącej sytuacji rynkowej, niezbędnej do wdrożenia 
optymalnego modelu dyferencjacji usług. Powinno to zapewnić 
zarówno wybór, jak i realizację wyższej jakości standardów, za-
pewniających uzyskanie zakładanych korzyści. Realizowana na 
takich podstawach strategia stanowi skuteczny instrument po-
prawy nie tylko efektywności ekonomicznej, lecz także uzyskania 
przewagi konkurencyjnej, niezbędnej do wypracowania dominacji 
rynkowej.

Strategie kształtowania cen
Strategia kształtowania ceny polega na ustaleniu jej wysokości 
na poziomie wyznaczonym przez relację kosztów i zdolności 
osiągnięcia sprzedaży. Cena ustalona na zbyt niskim poziomie 
napotyka barierę kosztów, czyli niemożność osiągnięcia zysku, 
natomiast na zbyt wysokim – barierę popytu. Te ograniczenia 
powodują, że w budowaniu strategii pierwszym krokiem jest pod-
jęcie decyzji dotyczących celu, jaki firma chce osiągnąć w przy-
padku konkretnego produktu [8].

Celów może być kilka, przy czym do podstawowych można 
zaliczyć:

 ¡ penetrację rynku poprzez stosowanie niskich cen zachęca-
jących nabywców do zmiany zwyczajów w dotychczasowych 
zakupach,

 ¡ osiągnięcie dodatkowych zysków przez wprowadzenie nowych 
produktów i posługiwanie się promocją, oddziałującą na pre-
stiżową motywację nabywców,

 ¡ możliwie uzyskania największego wolumenu sprzedaży,
 ¡ zniechęcenie konkurentów do wchodzenia na te same co 

przedsiębiorstwo segmenty rynku,
 ¡ pozyskiwanie nowych rynków i nowych rodzajów nabywców,
 ¡ promocja innych wyrobów firmy związanych z produktem pod-

stawowym [7, s. 87].
W podjęciu odpowiedniego modelu strategii najtrudniejsza 

jest sytuacja, w której firma musi ustalić ceny po raz pierwszy. 
Ma to m.in. miejsce w przypadku wyprodukowania nowego pro-
duktu, rozpoczęcia dystrybucji nowym kanałem, w nowym seg-
mencie rynku,lub kiedy firma staje do przetargu na wykonanie 
zadania [2, s. 43-47].

Należy jednak pamiętać, że w każdym modelu strategii po-
ziom ceny jest uzależniony od elastyczności cenowej popytu. Im 
bardziej elastyczny jest popyt w stosunku do ceny, tym bardziej 
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wzrasta jej rola w oddziaływaniu na decyzje nabywców. T. Levitt 
z Harvard Business Scholl uważał, że tylko dwa czynniki wpływają 
na decyzję kupna: niska cena, niezależnie od szczególnych cech 
produktu i agresywna promocja, niezależnie od ceny. W drugim 
przypadku mamy najczęściej do czynienia z jedną z odmian stra-
tegii cen wysokich

Strategia cen wysokich
Efektywna realizacja strategii cenowej wymaga przede wszystkim 
uwzględnienia kilku jej podstawowych funkcji rynkowych. Cena 
charakteryzuje produkt, wyznacza rodzaje nabywców, nadaje pro-
duktom cechy wyrobów masowych lub elitarnych, pomaga dotrzeć 
do grupy odbiorców, która jest najbardziej opłacalna dla firmy 
w dłuższej perspektywie. Stosując strategię cen wysokich firma 
ustala ceny na danym rynku produktowym na poziomie wyższym 
od przeciętnej ceny rynkowej lub w górnej części dopuszczalne-
go przedziału cenowego. Tą strategię, nazywaną także strategią 
„zbierania śmietanki rynkowej”, przedsiębiorstwa stosują głównie 
w przypadku wprowadzania nowych produktów na rynek. Klient 
łatwiej zaakceptuje wyższą cenę, gdy ta wiąże się z wprowadze-
niem na rynek udoskonalonej wersji lub nowej linii produktów.

Taka strategia powinna spełniać określone cele strategiczne, 
którymi są:

 ¡ szybki zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 ¡ osiągnięcie pożądanego poziomu zysku jednostkowego,
 ¡ tworzenie wizerunku produktu wysokiej jakości,
 ¡ utrzymanie poziomu sprzedaży lub udziału w rynku [5, s. 199].

Strategia cen wysokich może być wykorzystywana przy kształ-
towaniu cen na produkty o stosunkowo krótkim cyklu życia, lub 
podlegającego wpływom zmian koniunkturalnych (np. moda). 
Dużą rolę ich akceptacji odgrywa także wcześniejszy wizerunek 
firmy. Strategia ta jest często stosowana przy sprzedaży produk-
tów charakteryzujących się rzadko spotykanymi właściwościami, 
niskim poziomem elastyczności cenowej popytu oraz ograniczo-
nymi możliwościami zwiększania produkcji i podaży produktu. Je-
żeli użytkowanie danego produktu jest uwarunkowane zakupem 
i użytkowaniem produktu komplementarnego, to cena może być 
kształtowana na wyższym poziomie, gdyż nabywca jest zmuszo-
ny do nabycia produktu komplementarnego, mimo jego wyższej 
ceny, jeśli chce uniknąć marnotrawienia wydatków na tańszy 
produkt [1, s. 354–355]. 

Strategia cen prestiżowych i sekwencyjna strategia cen 
wysokich
Odmianą strategii cen wysokich jest strategia cen prestiżowych 
ustalanych na artykuły luksusowe, związane z ich rzadkością i ze 
szczególnie cenionymi wartościami zaspokajania określonych po-
trzeb. Kształtowanie cen na relatywnie wysokim poziomie może 
ograniczać segment rynku i nie stwarzać możliwości utrwale-
nia pozycji produktu na rynku oraz maksymalizowania efektów 
w długim czasie, dlatego w niektórych przypadkach firmy stosują 
zmodyfikowaną wersję ramowej strategii cen polegającą na usta-
leniu w początkowym okresie ceny na dany produkt na wysokim 
poziomie, a następnie stopniowym jej obniżaniu. S. Karasiewicz 
prezentuje pogląd, że ,,[…] podstawowym warunkiem stosowania 
sekwencyjnej strategii cen wysokich jest fakt, że istnieje możli-
wość dość znacznego obniżenia jednostkowych kosztów w wyni-
ku wzrostu skumulowanej wielkości sprzedaży. Następny waru-
nek jest związany z segmentacją rynku. Wyodrębnione segmenty 
powinna charakteryzować zróżnicowana wrażliwość nabywców 
na ceny. Segmenty składające się z nabywców o większej wraż-
liwości cenowej powinny mieć znacznie większe rozmiary. Powi-
nien to być produkt o stosunkowo długim cyklu życia i niskiej 
częstotliwości zakupu [5, s. 261]. 

Wiele firm w początkowym okresie wchodzenia na rynek, przy 
braku ograniczeń po stronie popytu, stosuje strategię cen wy-
sokich. Wykorzystuje tym samym okresową przewagę związa-
ną z brakiem konkurencji, przy jednoczesnym istnieniu jedynie 
wąskiego kręgu nabywców niewrażliwych na cenę. Strategia 
selektywna jest skierowana na maksymalizowanie wielkości zy-
sku w krótkim okresie. Jej wybór może wynikać z niepewności 
dotyczącej możliwości zwiększania zysku w przyszłości. Taka 
strategia może być stosowana jedynie na wąskich rynkach i przy 
braku konkurencji.

Strategia cen prestiżowych w transporcie lotniczym
Na dłuższych przelotach większość linii regularnych oferuje trzy 
klasy podróżowania: pierwszą (first class), biznesową (business 
class) i ekonomiczną (economy class). Niektóre linie propo-
nują także klasy pośrednie np. ekonomiczną o podwyższonym 
standardzie z większymi odległościami między fotelami. Klasy 
podróżowania różnią się istotnymi jakościowymi cechami świad-
czonych usług, z których najważniejsze znaczenie mają zróżnico-

Fot. 1. Business lounge Air France w Paryżu [10] Fot. 2. Business lounge Air France w Paryż [10]
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wany komfort foteli, które w wyższych klasach można zamienić 
na wygodne łóżka.

Różnice dotyczą także, jakości wyposażenia kabin, zakresu 
dostępności walorów służących wypoczynkowi, pracy i prywat-
ności na pokładzie oraz kategorii usług kulinarnych. W podaży 
tych walorów istotne znaczenie ma wysokość ceny biletu, moż-
liwy zakres dokonywania zmian w wykupionym zakresie usług 
oraz korzystania ze specjalnych salonów dla VIP na lotniskach, 
które podnoszą komfort warunków oczekiwania na rozpoczęcie 
lotu (fot. 1 i 2).

Na niektórych lotniskach pasażerowie posiadający bilety na 
przelot w wyższych klasach mogą nawet korzystać z salonów spa. 
Dla przykładu można podać poczekalnię z salonem spa na lotni-
sku w Helsinkach (fot. 3).

Poczekalnie tego typu oferują zabiegi wellness i relaksacyjne, 
szczególnie dla pasażerów transferowych. W szerokim zakre-
sie oferuje je Finnair dla osób podróżujących pomiędzy Europą 
i Azją, udostępniając zarówno Via Spa, jak i Via Lounge znajdują-
ce się w nowej części terminalu lotniska Helsinki (Vantaa).

Via Spa jest jest unikatowym kompleksem pod względem roz-
miaru i wyposażenia. Ta oferta obejmuje krótkie zabiegi zaprojek-
towane głównie z myślą o zagospodarowaniu czasu oczekiwania 
pasażerów tranzytowych. Realizacja tego rodzaju usług odbywa 
się w wysokiej klasy specjalistycznych pomieszczeniach, z dostęp-
nością do basenu z chłodną, podgrzewaną lub mineralną wodą, 
łagodzącą zmęczenie podróżą i efekty zmiany strefy czasowej 
(fot. 4 i 5).

Istnienie Via Spa na lotnisku jest wyjątkiem na skalę świa-
tową, a oferowanie najwyższej jakości zabiegów Spa&wellness 
podnosi jakościowy poziom usługi lotniczej. Pasażerom najwyż-
szych klas przewozów oferuje się świerkową i kamienną saunę 
z Alp, saunę parową i tradycyjną fińską, z widokiem na basen 
i trasy kołowania samolotów.

Poczekalnia Via Lounge, to specjalistyczny salon wypoczynko-
wy, w którym znajduje się 250 wygodnych foteli, a wśród dostęp-
nych usług znajdują się także kabiny prysznicowe, bufet z bogatą 
ofertą, Via Bar, pomieszczenia wyciszające oraz ciekawie zaaran-
żowane przestrzenie przeznaczone do relaksu, z najwyższej jako-
ści telewizorami LED (fot. 6). 

Osoby chcące pracować mają do dyspozycji bezpłatną sieć Wi-Fi,  
stanowiska pracy iMAc PC i FinnishPowerkiss, umożliwiające 

Fot. 3. Salon Spa w poczekalni pierwszej klasy w Helsinkach [10] Fot. 4. Basen na lotnisku w Helsinkach [11]

Fot. 6. Poczekalnia na lotnisku w Helsinkach [10]

Fot. 5. Miejsce przy basenie w Helsinkach [9]



bezprzewodowe doładowanie baterii do niezbędnych urządzeń 
elektronicznych.

Większość tych usług, to nowatorskie rozwiązania będące wyni-
kiem współpracy Finnair, Finavia i SSP Finland, które mają na celu 
podniesienie konkurencyjności lotniska Helsinki (Vantaa). Jest to 
działalność zasadna i wysoce efektywna, ponieważ Finnair sukce-
sywnie zwiększa ruch tranzytowy do Azji poprzez to lotnisko, mimo 
silnej konkurencji i ponoszenia istotnych nakładów finansowych.

Poczekalnia Via Lounge jest dostępna bez opłaty dla:
 ¡ klientów Finnair Plus,
 ¡ członków top-tierone world,
 ¡ pasażerów klasy biznesowej,

Dla pozostałych klientów salon jest dostępny za opłatą [9].
Z usług Via Spa mogą bezpłatnie korzystać posiadacze kart 

Finnair Plus Platinum, natomiast pozostali – za opłatą. Wśród 
nich znajdują się także polscy turyści, lecący samolotami linii 
Finnair z Warszawy przez stolicę Finlandii, np. do Chin, Japonii, 
Tajlandii czy Indii. 

Należy zwrócić uwagę, że w ramach danej klasy podróżowania 
są oferowane zróżnicowane ceny (związane z taryfami), których 
wysokość zmienia się w zależności od momentu wykupu biletu.
Linii, które na rynku światowym proponują w pierwszej klasie tak 
szeroki zakres,wysokiej jakości usług jest relatywnie niewiele, 
ich liczbę szacuje się na około 40.Również z tego powodu ich 
znaczenie, dotyczące zarówno prestiżu, jak i efektywności eko-
nomicznej oferentów, jest wyjątkowo znaczące.

Okazuje się, że podjęcie decyzji o zrealizowaniu przelotu 
w klasie pierwszej nie jest wyłącznie domeną biznesmenów, lecz 
w przeważającej części dotyczy osób zamożnych, które ten rodzaj 
usługi wykorzystują jako wyróżnik statusu najczęściej w podró-
żach turystycznych. Charakterystyka tej grupy odbiorców wyka-
zuje, że wymagają oni od wybranych linii,nie tylko najwyższego 
poziomu obsługi, lecz także wysokiego standardu wyposażenia 
miejsc, z których korzystają,zarówno w porcie, jak i na pokładzie 
samolotu. Oczekują także wyjątkowego standardu będących do 
ich dyspozycji urządzeń, dobrej atmosfery w czasie konsumpcji 
wykwintnych posiłków oraz intymnej prywatności, z możliwością 
decydowania o ewentualnym wyborze kontaktów z otoczeniem. 
Rosnące w tej grupie klientów oczekiwania, dotyczące jakości 
i zakresu doznań, powodują wzrost oferowania niekonwencjo-
nalnych, często dotychczas nie stosowanych usług, głównie w za-
kresie osobistej higieny, relaksu, gadżetów, elementów ubioru 
i podarunków, a także stopnia nawilżania atmosfery w kabinach 
oraz form nowatorskiego oświetlenia. 

Usługi dla podróżujących pierwszą klasą podlegają ciągłej 
specjalizacji, zarówno w zakresie bazy w porcie lotniczym, na po-
kładzie, jak również w wielu przypadkach z procesem dostarcze-
nia pasażera od punktu jego zamieszkania na lotnisko oraz po 
podróży lotniczej w miejsce docelowe. Rosnąca kompleksowość 
tego zakresu obsługi jest elementem poszukiwanym przez coraz 
większa grupę odbiorców. Powoduje to rozwój tego segmentu 
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Fot. 7. Salon w apartamencie [9]

Fot. 8. Łazienka w pierwszej klasie podróżowania [13]

Fot. 9. Sypialnia w pierwszej klasie podróżowania [13]

Fot. 10. Salonik do pracy w pierwszej klasie [6, s. 29]



usług, w oparciu o zwiększający się popyt, mimo rosnących cen 
[3, s. 3648–3656]. 

W podaży ponadstandardowych usług lotniczych spotykamy 
rozwiązania, których poziom luksusu w niektórych przypadkach 
dorównuje, a nawet przekracza komfort usług świadczonych 
w elitarnej punktowej infrastrukturze naziemnej. W liniach Etihad 
Airways (ZEA) luksusowa klasa podróżowania posiada wszyst-
kie cechy spotykane w najwyższej klasie prywatnych samolotów. 
Jej wyznacznikiem jest trzypokojowy apartament The Residence 
składający się z salonu, łazienki i sypialni, o łącznej powierzchni 
11,6 m2 (fot. 7, 8 i 9).

 Jak na pomieszczenie w samolocie jest to luksusowa prze-
strzeń, a pomieszczenia te są urządzone przez najlepszych pro-
jektantów przestrzeni hotelowych. W salonie znajdują się obite 
skórą fotele i pufy, stół oraz 32-calowy telewizor.

Operatorzy segmentu elitarnych podróży lotniczych starają się 
stworzyć najwyższy komfort szerokiej grupie bogatych odbiorców 
i klientom biznesowym, oferując im na pokładzie najwyższej kla-
sy saloniki przeznaczone do pracy i spotkań biznesowych (fot. 10 
i 11).

Jednym z najważniejszych walorów oferowania w tej klasie 
podróży jest perfekcyjne wykonywanie nawet najdrobniejszych 
szczegółów związanych z wyborem określonego poziomu reali-
zacji komfortu. Można, jako przykład wskazać możliwość szero-
kiego wyboru napojów i dań serwowanych na markowej zastawie 
(fot. 12 i 13).

Cały ten proces jest zrealizowany coraz sprawniej i komfortowo, 
zmierzając do zmniejszenia uciążliwości oraz poprawy przyjaznej 
atmosfery. Niewątpliwym atutem tego modelu usługi jest możli-
wość podróżowania, w wyjątkowych warunkach niemal do każdego 
zakątka świata, co również w znacznym stopniu rozszerza zakres 
popytu wynikający z możliwości szerszej penetracji turystycznej.

W segmencie luksusowych podróży lotniczych również klasa 
biznes charakteryzuje się wysokim standardem oferowanych 
usług, znacznie przekraczającym spotykany w klasie ekonomicz-
nej poziom komfortu. Jej wyznacznikiem jest więcej przestrzeni 
przypadającej na podróżnego, korzystanie z szerszych rozkłada-
nych foteli i większej przestrzeni na nogi (fot. 14).

Pasażerom oferowane są również większe limity dotyczące 
zarówno bagażu podręcznego, jak i rejestrowanego.

Autobusy 10 /2017 57

logisytka

Fot. 12. Zastawa porcelanowa i catering serwowany na życzenie pa-
sażerów klasy pierwszej [15]

Fot. 11. Sala konferencyjna do spotkań biznesowych w pierwszej 
klasie podróżowania [6, s. 29]

Fot. 13. Bar w samolocie Airbus A 380 [14]

Fot. 14. Rozkładane fotele w klasie biznes [12]



Analiza rynku lotniczych usług luksusowych wykazuje, że ten 
zakres działalności ma nie tylko istotne znaczenie dla poprawy 
ekonomicznej kondycji podmiotów obsługujących ten segment 
linii lotniczych, lecz jest także silnym stymulatorem rozwoju eli-
tarnej turystyki. Grupa klientów korzystająca z najwyższego po-
ziomu komfortu lotniczych usług zazwyczaj poszukuje również 
podaży ekskluzywnych usług turystycznych, głównie w zakresie 
bazy hotelowej, gastronomicznej, kulturowej, transportowej i han-
dlowej. To wskazuje, że luksusowe usługi lotnicze są efektywnym 
źródłem wzajemnie korzystnych relacji ekonomiczno- społecz-
nych, służących zarówno rozwojowi tego segmentu transportu, 
jak i turystyki oraz regionu [4, s. 1257- 1267].

Poziom intensywności rywalizacji w podaży luksusowych 
usług lotniczych najlepiej charakteryzują wybrane przykłady 
stosowanych w tym zakresie innowacyjnych rozwiązań. Dotyczą 
one zarówno poziomu wyposażenia jak i obsługi klienta w ca-
łym procesie jego podróży. Obserwowana w ostatnich latach 
dynamika konsumpcji luksusowych usług lotniczych wykazuje, 
że w tym segmencie podaży istnieje perspektywa dalszego roz-
woju. Świadczy o tym podejmowanie przez wiele linii lotniczych 
przedsięwzięć, które przy zaangażowaniu znaczących nakładów 
finansowych starają się za wszelką cenę wykreować usługę, któ-
ra umożliwi im zdobycie konkurencyjnej przewagi i dominacji na 
tym wysoko specjalistycznym rynku.

Z zaprezentowanych przykładów wynika, że w luksusowej ko-
munikacji lotniczej standardem stają się ergonomiczne fotele, 
rozkładające się w wygodne łóżka, kabiny z dostępem do lobby 
z barkiem i  skórzanymi kanapami. Do dyspozycji pasażera jest 
także concierge, który pomaga zorganizować dalszą podróż, łącz-
nie z ułatwieniem rozpoczęcia realizacji kolejnej fazy turystycz-
nego programu.

Wyniki przeprowadzonych badań
Celem podjętych badań było zidentyfikowanie stopnia skłonno-
ści odbiorców usług lotniczych, do zmiany klasy podróżowania 
przy wzroście ceny. Objęto nimi kształtowanie się tego zjawiska 
w odniesieniu do ruchu wewnątrzkontynentalnego oraz między-
kontynentalnego. Badania przeprowadzono metodą sondażu dia-
gnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza an-
kiety. Respondentami byli pasażerowie, którzy podróżowali klasą 
ekonomiczną, klasą ekonomiczną o podwyższonym standardzie 
i klasą biznes. Na rysunku 1 zaprezentowano deklarowany za-
miar zmiany klasy ekonomicznej na klasę ekonomiczną o pod-
wyższonym standardzie, przy wzroście ceny o 20% na trasach 
wewnątrzkontynentalnych .

Chęć takiej zmiany wyraziło 11% respondentów, 72% nie było 
nią zainteresowanych, a 17% nie miało zdania.

Wyniki badań dotyczących zmiany klasy ekonomicznej na 
klasę ekonomiczną o podwyższonym standardzie, przy wzroście 
ceny o 20% na trasach międzykontynentalnych zaprezentowano 
na rysunku 2. 

Z przedstawionych danych wynika, że chęć takiej zmiany ak-
ceptuje 37% respondentów, 43% nie było nią zainteresowanych, 
a 20 % nie miało zdania.

Nieco inną wrażliwość na wzrost ceny przelotu wykazują użyt-
kownicy wyższych klas podróżowania. Wynika to z danych do-
tyczących ewentualnego zamiaru zamiany klasy ekonomicznej 
o podwyższonym standardzie na klasę biznes. Kształtowanie się 
tej zależności przy wzroście ceny o 50% na trasach wewnątrzkon-
tynentalnych zaprezentowano na rysunku 3.

Z tego zakresu sondażu wynika, że chęć akceptacji takiej 
zmiany wyraziło zaledwie 6% respondentów, 72% nie było zain-
teresowanych taką zmianą, a 22% nie miało zdania. To wykazu-
je, że na krótszych przelotach wewnątrzkontynentalnych prawie 
¾ klientów preferujących klasę ekonomiczną o podwyższonym 
standardzie, jest zadowolona z jakości tych usług i przy wzro-
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Rys. 1. Ewentualny zamiar zmiany klasy ekonomicznej na klasę eko-
nomiczną o podwyższonym standardzie przy wzroście ceny o 20% 
na trasach wewnątrzkontynentalnych

Rys. 2. Ewentualny zamiar zamiany klasy ekonomicznej o podwyż-
szonym standardzie na klasę biznes przy wzroście ceny o 20% na 
trasach międzykontynentalnych

Rys. 3. Ewentualny zamiar zamiany klasy ekonomicznej o podwyż-
szonym standardzie na klasę biznes przy wzroście ceny o 50% na 
trasach wewnątrzkontynentalnych

Rys. 4. Ewentualny zamiar zamiany klasy ekonomicznej o podwyż-
szonym standardzie na klasę biznes przy wzroście ceny o 50% na 
trasach międzykontynentalnych

Rys. 5. Ewentualny zamiar zamiany klasy biznes na klasę first przy 
wzroście ceny o 50% na trasach międzykontynentalnych



ście ceny nie wykazuje większego zainteresowania wyższą klasą 
podróżowania.

W przypadku podróży międzykontynentalnych, istnieje więk-
sza skłonność do wyboru wyższej klasy przelotu, mimo istotnego 
wzrostu ceny Ewentualny zamiar zamiany klasy ekonomicznej 
o podwyższonym standardzie na klasę biznes, przy wzroście ceny 
o 50% na trasach międzykontynentalnych zaprezentowano na 
rysunku 4. 

Chęć takiej zmiany wyraziło 27% respondentów, 39% nie było 
nią zainteresowanych, a 34% nie miało zdania.

Tak kształtujący się poziom akceptacji, wynika z możliwości 
istotnej poprawy komfortu na długodystansowych przelotach, 
wartego poniesienia wyższych kosztów. 

Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje również dość 
liczna grupa podróżnych, charakteryzująca się nieznaczną wraż-
liwością na poziom cen. Wykazują to wyniki sondażu dotyczące 
ewentualnego zamiaru zamiany klasy biznes na klasę first. Struk-
turę akceptacji tego procesu, przy wzroście ceny o 50% na mię-
dzykontynentalnych destynacjach zaprezentowano na rysunku 5. 

Uzyskane dane wykazują, że chęć przejścia do wyższej klasy 
zaakceptowało 23% respondentów, 42% nie było zainteresowa-
nych taką zmianą, a 35% nie miało zdania.

Dokonując oceny wyżej przeprowadzonych badań można 
wskazać, że na destynacjach wewnątrzkontynentalnych prze-
lot wyższą klasa podróżowania, przy wzroście ceny, cieszy się 
mniejszym zainteresowaniem. Natomiast na trasach międzykon-
tynentalnych istnieje znacząco większa skłonność do korzystania 
z wyższej klasy podróżowania, mimo wzrostu ceny tego rodzaju 
usługi. Głównym powodem tak kształtującej się zależności jest 
znaczące zmniejszenie uciążliwości i wyższy komfort podróży. 
Trzeba również zauważyć, że ewentualna zmiana klasy biznes na 
klasę first jest możliwa tylko na trasach międzykontynentalnych, 
gdyż linie lotnicze nie oferują tego rodzaju usług na destynacjach 
wewnątrz kontynentu

Podsumowanie
Przedstawiony w opracowaniu zakres rozważań wykazuje, że 
w rozwoju segmentu ponadstandardowych usług lotniczych 
wzrasta podaż coraz wyższego poziomu komfortu i luksusu. 
Mimo rosnących cen, ten rodzaj działalności i kierunek kształ-
tującego się trendu akceptuje wzrastająca liczba klientów, dla 
których najwyższy poziom jakości obsługi, stopień prywatności, 
wygoda i luksus przebywania zarówno w portach, jak i na po-
kładzie samolotu są najbardziej oczekiwanymi walorami oferty. 
Podaż takiego zakresu usług jest podstawowym wymogiem dla 
tej grupy odbiorców, w związku z czym płacą oni kilkakrotnie wię-
cej za uzyskany poziom komfortu niż ma to miejsce w niższych 
klasach podróżowania. Dostęp do elitarnych usług w coraz wyż-
szym stopniu spełnia kompleksowy zakres tych oczekiwań, two-
rząc znaczącą bazę poprawy efektywności ekonomicznej i pozycji 
rynkowej oferentów. Ten proces przebiega w warunkach silnej 
konkurencji wewnątrz i międzysegmentowej, w wyniku czego 
następuje przyspieszenie tempa wdrażania unikatowych rozwią-
zań innowacyjnych. Nie rozwija się on wyłącznie w segmencie 
usług lotniczych, lecz także w turystyce, w znacznym stopniu na 
skutek partnerskiej współpracy między organizatorami obydwu 
rodzajów działalności. W ten sposób powstają warunki sprzyja-
jące poprawie efektywności w kompleksowym systemie obsługi 
klienta, obejmującym całokształt programu wypoczynku. Zarów-
no rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj usług jak i dążenie do 
maksymalnego ich zaspokojenia wskazują, że elitarny transport 

lotniczy oraz segment najwyższej jakości usług turystycznych 
znajdują się w trendzie rozwojowym.
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Strategy of high prices in air transport
World economic development and the associated increase in the wealth 
of some social groups create favorable conditions for the growing demand 
for services of the highest quality, comfort and luxury. The development 
of this process demonstrates that elitist passenger service is increasingly 
embracing the full complex of its needs. Therefore, it often starts with the 
place of residence and does not end at the destination port but is still in 
the vicinity of the destination. High level of luxury is served both at the port 
VIP lounges, on board aircraft, in the subsequent phases of the travel pro-
cess and on the destination, which make up the rest of the vacation. The 
implementation of such a customer service model involves a higher price 
level. The purpose of this article is to indicate in which air transport rim is 
used and what functions meets the high price strategy. Research on this 
issue was conducted using the diagnostic survey method using the author’s 
questionnaire survey.


