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Ключови думи: Бизнес план, летищен шатъл
Резюме: В публикацията се разглежда изготвянето на бизнес план на фирма
„Суарез Шатъл”основана с цел да осигурява безопасност, удобство и комфорт на
всеки пътуващ. Дейността на фирмата е: превоз на пътници от и до квартали в гр.
София, до летище София, от и до хотели в гр.София.
Анализ на бизнеса: Летищния шатъл представлява транспортна услуга, която е
свързана с транспортирането на пътници и багажите им от и до квартали в гр. София.
Маршрути, по които се извършват превози са:
1. Летище София - Район Кремиковци - Район Нови Искър – Район Банкя;
2. Летище София - Район Искър - Район Панчарево;
3. Летище София - Район Сердика – Район Надежда – Район Връбница;
4. Летище София - Район Слатина - Район Подуяне - Район Илинден;
5. Летище София - Район Красно Село – Район Красна поляна – Район Овча Купел;
6. Летище София - Район Младост - Район Студентски град - Район Триадица.
Услугата „Шатъл превози“ е достъпна 22 часа в денонощието, седем дни в седмицата,
365 дни в годината.
Бизнес планът е изготвен за период от 5 години. Фирмата е създадена с 100% частен
капитал.
I.Цели и задачи на фирма „Суарез Шатъл” ООД:
1. Дългосрочни цели на фирма “Суарез Шатъл” ООД
- Създаване на лидерска позиция на пазара в България и увеличение на пазарния
дял от 15% на 30% през следващите пет години.
2. Краткосрочни цели на фирма “Суарез Шатъл”
- Закупуване на 15 нови микробуса;
3. Задачи на фирма „ Суарез Шатъл”
- Установяване на нови контакти и договорни отношения с туристически
агенции и хотели;
- Сключване на договори с авиокомпании Wiz Air и Bulgaria Air, включващи
опция за резервиране на шатъл услуга в самолетния билет по избор на територията на
гр. София;
- Поддържане на добър имидж на услугата и фирмата;
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- Задържане на професионалнo квалифицирания персонал;
- Запазване на постоянните и лоялни клиенти;
- Задоволяване потребителското търсене и нуждите на клиентите;
- Сключване на договори с партньори;
- Изграждане на по-добър виртуален маркетинг на фирмата;
- Разширяване обхвата на работа от и до близки до гр. София курортни градове;
- Набиране на парични средства за закупуване на нови микробуси.
4.Маркетонгово пручване
- Пътниците преминали през 2016 г. през летище „София“ бележат ръст спрямо
отчетените пътници през 2015 г. от 4 088 943 на 4 980 387 (таблица 1). Констатираното
увеличение на преминалите пътници през летище „София“ ще окаже благоприятен
ефект върху предлаганите услуги от „Суарез Шатъл“ ООД.
Таблица 1

Източник: Летище София

По данни на НСИ към 2016 г. общо направените разходи са в размер на 1134156
лв., в т.ч. разходи за лични пътувания в размер 1025177 лв. и разходи за професионални
пътувания в размер на 108979 лв.
Пътуванията с цел почивка са по-многобройни отколкото професионалните
пътувания. Професионалните пътувания са с по-малка изразена сезонност отколкото с
цел почивка.
От гледна точка на структурата се наблюдава, че голям дял от разходите за
туристически пътувания заемат разходите за транспорт –284013 лв. (таблица 2). Фирма
„Суарез Шатъл“ ООД, вижда възможност за по-нататъшно развитие, както
количествено измерено, така и за повишаване на качеството на предлаганата услугата.
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Таблицаа 2.

Изтточник: Национален ста
атистически институт

Графика 1..

От граф
фика 1 се наблюдава
н
а ,че разходдите за траанспорт за лични пъттувания са 80% от
разходи
ите за общи
и пътувани
ия.
II. Отр
раслова хар
рактеристика
1. Летище София е най-голямо
н
ото междун
народно леетище в Бъългария, ко
оето е с
добре рразвита мреежа от цел
логодишни въздушни линии. Гр
рад София има благоп
приятно
географ
фско полоожение, гр
радът е свързан с вътрешността наа странатаа, чрез
автомаггистрали - АМ Траки
ия, АМ Хем
мус, АМ Лю
юлин, АМ Калотина. Свързан е с Транс
- европейски кори
идори №4, №8 и №100. Тези кори
идори и автомагистраали свързваат града
със съседни държ
жави.
22. Туризмаа е един от
о основниите отрасл
ли на бълггарската иккономика. Между
туризмаа и трансп
порта има безспорна
б
връзка. Ко
олкото по-р
развит е доостъпът до
о дадена
страна, толкова поо-популярн
на е тя средд туриститее.
33. Летище „София“ се обслуж
жва освен от
о стандар
ртни авиоккомпании, но и от
нискотаарифни .Теези компан
нии оказват
ат влияние за развити
ието на бъллгарския туризъм.
т
Значитеелна част от
о посещен
нията на м
международ
дни туристи у нас пррез 2016 г. – 4 620
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168, или 56% от всички
в
посеещения на чуждестраанни туристти са от дърржави, кои
ито не са
съседни
и на Българрия, като туристите
т
оот тях присстигат пред
димно с въъздушен транспорт
(графикка 2).
Н
Нискотари
ифните авиокомпаниии осигуряват по-голяма достъпнност и свъ
ързаност
на напрравления и увеличен
ние на брооя на присстигащите и заминавващите на летище
„Софияя“.
О
Общ брой пътници наа летище С
София за пеериода 2012
2 – 2016 г.::

Графика 2..
Източн
ник: Летищее София

О
От графикаа 2 се забел
лязва тендеенция на уввеличение на броя на преминали
ите през
летищее „София““ пътници
и, което щ
ще доведее до увел
личаване на търсен
нето на
висококкачествени
и от своя сттрана услууги за транспорт от и до летищее София и от и до
хотели в гр. Софи
ия.
III.Мар
ркетингов
ва стратеги
ия.
1. П
Предоставяяне на висо
ококачестввени услуги
и, чрез пред
длагане на специален
н подход
ккъм нашитте клиенти. Услуги съъобразени с изисквани
ията им в ррамките на нашите
уусловия, което да доведе до ттяхна удовл
летвореносст и да ооткрои компанията
„„Суарез Шатъл“
Ш
ООД
Д от останаалите конку
уренти на пазара.
п
2. „„Суарез Шатъл”
Ш
ООД
Д е коректнна и точна фирма, преедоставящаа услуги 36
65 дни в
ггодината, 24
2 часа в деенонощиетто, достъпн
но пътуван
не до летищ
щето, наврееменно с
ббезопасни,, опитни и учтиви
у
шоф
фьори, с но
ови чисти и уютни миикробуси.
3. П
Предимствво на „Суарез Шатъъл“ ООД спрямо ко
онкурентитте е 22 часовото
ч
ообслужанее. Новите транспортн
т
ни средства, с които разполагаа „Суарез Шатъл“
О
ООД
вооди до по
о-малко ттранспортни разходи
и и по-гооляма екологична
еефективност.
4. SWOT - Ан
нализ на „ Суарез Шаатъл” ООД
Силни
и страни
- наддежден и удобен превоз ччрез нови
и
микрообуси;
- квалифициран персонал с необходиими уменияя
и владдеене на чужди езици;;
- учтивви и образоовани водаачи на МПС
С;
- изп
ползване на прило
ожение заа мобилни
и
устрой
йства „Shutttle Mobile””;
- фикссирана ценаа за услугатта;
- постттерминал в микробуссите.
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Слаби страни
квалифиц
лип
пса
на
цирани
служители;
- конку
урентни ф
фирми с подобна
дейностт;
- прод
дължителеен престо
ой на
микробуса при начални
ите и
крайни спирки.

Възможности
- разрастване на бизнеса;
- устойчиво бъдещо търсене;
- усвършенстване на материалната база.

Заплахи
- потенциална конкуренция от
друг пазар;
- катастрофално събитие, което ще
доведе до отрицателен ефект
върху фирмата (ПТП).

5. Конкуренти
„ Метрополитен” ЕАД

Таксиметрови услуги:

Рент-а-кар компании

Предимства:
- бързо пътуване;
- безопасно;
- екологично;
- ниска себестойност на
превоза.

Предимства:
- удобство;
- бърз превоз на пътници между
различни райони в града;
- гъвкавост на извършваните
превози
по
избрани
от
пътниците маршрути.

Предимства:
- удобство;
познати
автомобили;

Недостатъци:
- Метрото няма директна
връзка до Терминал 1;
- няма визуална представа
за пътуващите;
- недостъпен от всеки
район на гр. София.

Недостатъци:
- висока себестойност на
превоза;
- нелицензирани представители
на таксиметрови услуги;
- големият брой на
таксиметрови автомобили
създава допълнителни
проблеми на градовете,
свързани със задръствания.

Недостатъци:
- висока себестойност
на услугата;
- ползвателят е
отговорен за повреда
/кражба/ на
превозното средство;
- ориентирането на
територията на гр.
София за туристи е
затруднено.

марки

IV.Себестойност
Себестойноста за различните райони в гр. София се калкулират спрямо разстоянието
между кварталите и летище София. В таблица 5 са представени цените за отделните
райони.
Таблица 3.

Управителите на фирмата са предвидили следните отстъпки:
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- за дец
ца под 7 год
д.;
- за груупа пътуващ
щи;
- за лиц
ца над 70 гоод.
Тези тъ
ърговски оттстъпки щее бъдат в раазмер от 20
0 до 40%.
V. Оргаанизацион
нна структ
тура
1. Струуктурата наа „Суарез Шатъл“
Ш
ОО
ОД

Директор

Помощен
адм
министративеен
персонал

Ф
Финансово‐
счеттоводен отдеел

Специализиран
на
ад
дминистрация

Мааркетинг отдел

VI. Финансов пл
лан
Таблица 4 - Прогнозеен отчет на приходите
п
и разходите
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Табл
лица 5. Кило
ометри и цен
на на билет за
з микробуси
ите по марш
шрути.

Табл
лица 6. Гори
иво за 1 прев
возно средствво.
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