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Streszczenie

Przedmiotem badań prezentowanych w artykule jest potencjał marketingowy linii 
lotniczej. Celem artykułu jest ustalenie metodologicznych podstaw istoty potencjału mar-
ketingowego linii lotniczych lotnictwa cywilnego na podstawie systemowego podejścia. 
Zostały tu sformułowane metodologiczne podstawy istoty potencjału marketingowego 
linii lotniczych lotnictwa cywilnego, które istotnie różnią się od wcześniej znanych pojęć. 
Zostały również omówione takie zagadnienia, jak współczesne rozumienie potencjału 
przedsiębiorstwa oraz szczególne cechy działalności marketingowej linii lotniczych. 
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Wprowadzenie

We współczesnej teorii marketingu stosowane są różne ekonomiczne podej-
ścia oraz metody i modele w planowaniu i organizacji działalności marketingowej 
przedsiębiorstw. Jednocześnie praktyka działalności krajowych firm pokazuje, że 
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wykorzystywana jest zaledwie mała część nowoczesnych narzędzi ekonomicz-
nych, co może być spowodowane brakiem umiejętności korzystania z pewnych 
narzędzi we współczesnych ukraińskich warunkach oraz niskimi kwalifikacjami 
marketingowymi prezesów wielu linii lotniczych. 

Dlatego w lotnictwie cywilnym pozostaje nierozwiązany problem oceny po-
tencjału marketingowego linii lotniczych. Zniwelowanie dysproporcji pomiędzy 
teoretycznymi opracowaniami marketingowymi oraz ich praktycznym zastoso-
waniem przez linie lotnicze jest możliwe dzięki nowej kategorii ekonomicznej 
– potencjałowi marketingowemu linii lotniczej.

Celem artykułu jest kształtowanie metodologicznych podstaw istoty poten-
cjału marketingowego linii lotniczych lotnictwa cywilnego na podstawie podej-
ścia systemowego.

Współczesne rozumienie potencjału przedsiębiorstwa

Pojęcie potencjału jest dość powszechnie stosowane w naukach ekonomicz-
nych, czerpie ono inspiracje z obszaru teorii systemów1. Według L. von Berta-
lanffy’ego system złożony, na przykład taki, jakim jest przedsiębiorstwo, może 
ewoluować i przekształcać się w nieskończoną liczbę możliwości, określonych 
odmian działania i tym podobnych2.

Zgodnie z ogólnym pojęciem potencjał to całość środków i możliwo-
ści przedsiębiorstwa, które ustalają perspektywę działalności przedsiębiorstwa 
w tych lub innych warunkach zewnętrznych. Potencjał jest współzależną całością 
potencjału technicznio-technologicznego, majątkowego, finansowego, towarowe-
go i środkowo-rynkowego, naukowo-badawczego i innych rodzajów3.

Na chwilę obecną dorobek naukowy dotyczący zagadnień potencjału przed-
siębiorstwa jest dość obszerny. Do najbardziej znaczących należy zaliczyć prace 
О. Аmоshа, który dokonał analizy istoty potencjału produkcyjnego i sformułował 
szereg zagadnień dotyczących jego odnowienia i rozwoju4.

1 M. Adamiec, Potencjał ludzki w organizacji, Difin, Warszawa 2011, s. 295.
2 L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warsza-

wa 1984.
3 С.І. Бай, Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність: монографія, 

Київський національний торговельно-економічний ун-т, Київ 2009, s. 280.
4 А.И. Амоша, Н.И. Иванов, Л.Т. Хижняк, С.З. Левитан, Г.О. Маландина, 

Производственный потенциал: проблемы обновления и развития, Институт экономики 
промышленности НАН Украины, Донецк 2002, s. 74. 
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Za najbardziej właściwe w kontekście niniejszego artykułu należy uznać ro-
zumienie pojęcia potencjału przez B. Rayana5, amerykańskiego badacza, który 
twierdzi, że potencjał firmy określa, w jakie działania może ona angażować się 
skutecznie, a z jakich działań powinna zrezygnować.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że V.І. Shchelkunov po raz pierwszy za-
stosował podejście kompleksowe wobec badania potencjału przedsiębiorstwa6. 
Później jego podejście było doskonalone w pracach O.V. Korenkova7 oraz T.N. 
Shkoda8.

W Polsce za najbardziej obszerną oraz aktualną należy uznać pracę S. Ślusar-
czyka, dotyczącą aktywności marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw9. 
W książce autor rozpatruje również zagadnienie potencjału marketingowego 
przedsiębiorstwa. Wśród ukraińskich opracowań dotyczących tego przedmiotu 
badań można wyróżnić monografię S.E. Sаrdаkа i innych10, w której rozpatry-
wana jest kwestia potencjału marketingowego w przemyśle. Monografia ta jest 
skoncentrowana głównie nа przemyśle chemicznym.

Merytoryczne aspekty zarządzania potencjałem przedsiębiorstwa powinny 
być ściśle określone poprzez system reguł i prawidłowości pozwalających na po-
łączenie części składowych złożonego systemu w jedyną całość i pełnią funkcję 
integracyjną.

Proces zarządzania potencjałem jest trudny, wielofunkcyjny. Składa się 
z trzech etapów: zarządzanie badaniem istniejącego potencjału, zarządzanie 
kształtowaniem i rozwojem, zarządzanie realizacją potencjału (tаbela 1).

5 B. Ryan, Strategic Accounting for Management, The Dryden Press, London 1995, s. 616.
6 В.И. Щелкунов, Производственный потенциал Украины. Стратегия формирования  

и использования, Киевский международный ун-т гражданской авиации, Киев 1999, s. 245.
7 О.В. Коренков, Управління потенціалом розвитку промислових підприємств, Дис... 

канд. екон. наук: 08.06.01, Європейський університет фінансів, інформаційних систем, 
менеджменту і бізнесу, Київ 2003, s. 233.

8 Т.Н. Шкода, Формування стратегій підвищення конкурентоспроможності 
авіапідприємств, Дис… канд.екон.наук: 08.06.01, Національний авіаційний університет,  
Київ 2006, s. 174.

9 S. Ślusarczyk, Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw, Poltext, Warsza-
wa 2011, s. 208.

10 С.Е. Сардак, В.П. Колесніков, Б.А. Кіор, В.В. Назаренко, І.М. Демиденко, Потенціал 
маркетингу в промисловості України, Державний вищий навчальний заклад, Український 
держ. хіміко-технологічний ун-т, Дніпропетровськ 2008, s. 158.
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Таbela 1
Funkcje i etapy zarządzania potencjałem

Funkcje 
zarządzania 

Etapy zarządzania potencjałem

badanie kształtowanie i rozwój realizacja

Organizacja – zorganizowanie badania
– sporządzenie systemu  
informacyjnego  
do zarządzania badaniem

– opracowanie programów 
kształtowania i rozwoju
– uzasadnienie struktury 
potencjału
– zorganizowanie  
wdrażania programów 
kształtowania i rozwoju

– opracowanie systemu 
oceny realizacji potencjału
– sporządzenie podstawy 
informacyjnej dla 
realizacji potencjału

Planowanie – analiza istniejącego 
potencjału
– modelowanie

– ustalenie źródeł  
finansowania  
kształtowania i rozwoju

– ustalenie wskaźników 
oceny realizacji
– planowanie wyników 
rеаlizacji

Motywacja 
personelu

– do udziału w badaniu 
potencjału

– do zajmowania się  
 kształtowaniem 
 i rozwojem potencjału

– w celu jakościowego 
przeprowadzenia realizacji 
potencjału

Monitoring – procesu oceniania  
istniejącego potencjału

– realizacji procesów  
kształtowania i rozwoju

– oceny realizacji  
potencjału

Kontrola –  przeprowadzenia bada-
nia potencjału

– kształtowania i rozwoju – realizacji potencjału

Źródło: Г.В. Жаворонкова, І.П. Садловська, Т.Н. Шкода, В.О. Жаворонков, 
Стратегічне управління авіатранспортними підприємствами, Кондор-
-Видавництво, Київ 2012, s. 676.

W dalszej części zostaną omówione poszczególne cechy działalności mar-
ketingowej linii lotniczych i potencjał marketingowy linii lotniczych na etapie 
kształtowania potencjału.

Szczególne cechy działalności marketingowej linii lotniczych

Marketing linii lotniczej, która organizuje przewozy pasażerskie, realizu-
je swoją integracyjną funkcję przez integrację przewozów lotniczych, finansów 
i personelu i skierowany jest do pasażerów. Ponadto, główna funkcja marketingu 
jest realizowana przez interakcję linii lotniczej z lotniskami, sprzedaż przewo-
zów lotniczych i transferów11. Subfunkcja marketingu linii lotniczych może być 

11 С.В. Петровська, Роль маркетингу підприємств авіатранспортних послуг, „Проблеми 
системного підходу в економіці: зб. наук. праць”. Національний авіаційний університет,  
Київ 2009, №. 28, s. 14–23.
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zrealizowana, na przykład, poprzez relacje z firmami zajmującymi się obsługą 
samolotów lub firmami zajmującymi się kontrolą ruchu lotniczego.

Rozwój marketingu w branży transportu lotniczego ma mocno wyraźny cha-
rakter regionalny: jeśli linie lotnicze w Europie i Stanach Zjednoczonych, a także 
większość linii lotniczych na Bliskim Wschodzie i Azji Południowo-Wschodniej 
realizują aktywną działalność marketingową z wykorzystaniem najnowszych na-
rzędzi i technik, to większość linii lotniczych w Afryce, krajach WNP i innych 
krajach świata stosuje bardzo ograniczony marketing w swojej działalności12. Na-
leży pamiętać, że polskie linie lotnicze LOT działają w segmencie, w którym 
aktywnie wykorzystuje się marketing, a ukraińskie linie lotnicze JSC UIA mają 
znacznie ograniczone możliwości zastosowania narzędzi marketingowych, cho-
ciaż korzystają z nich najskuteczniej z ukraińskich przewoźników.

Strategia marketingowa jest ważna dla działalności marketingowej linii lot-
niczej. Ponieważ linia lotnicza kontroluje trasy, rozkład, rodzaje statków powietrz-
nych, taryfy, to jej strategia marketingowa powinna uwzględniać takie kluczowe 
parametry (rysunek 1), jak wdrażanie programów dla często latających pasażerów 
poprzez naliczanie punktów za każde kolejne korzystanie z usług linii lotniczych, 
które gromadzą się i są podstawą do ciągłych zniżek lub do otrzymania bezpłat-
nego biletu. W celu angażowania stałych klientów właściwe jest stosowanie in-
tensywnych schematów – podczas wyjazdu służbowego gromadzą się punkty 
uprawniające do zniżek w późniejszym okresie, a podczas wypoczynku można 
skorzystać ze zniżek przy opłacie kosztów transportu, zakwaterowania w hotelu, 
wynajmu samochodu13. Sterowanie ceną usług transportowych w okresach szczy-
towych i pozaszczytowych jest wykorzystywane na rynku transportowym14.

12 О.Ю. Тихонова, Процесний підхід до формування комплексу маркетингу в авіакомпаніях, 
http://piei.iem.nau.edu.ua/numbers/36/Tykh.pdf (15.06.2013).

13 К.О. Калда, Лояльні споживачі, як фактор підвищення конкурентоспроможності 
авіаційних підприємств, „Вісник Хмельницького національного університету. Секція: 
Економічні науки”, Хмельницький 2008, т. 3, № 3, s. 14–21.

14 D. Rucińska, O. Wyszomirski, Marketing w transporcie, w: Transport, red. W. Rydzkowski,  
K. Wojewodzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 330.
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Strategia 
marketingowa 
linii lotniczej

Wprowadzenie systemu 
rabatów dla stałych 

klientów

Różnicowanie taryf

Stosowanie 
preferencyjnych cen na 

niektórych liniach według 
klas obsługi 

Dogodność 
harmonogramów odlotów

Wybór typu statku 
powietrznego w zależności 

od długości lotu

Zwiększenie jakości 
serwisu i obsługi

Zwiększenie 
regularności lotów 

Rysunek 1. Składniki strategii marketingowej linii lotniczej 
Źródło: Г.В. Жаворонкова, І.П. Садловська, Т.Н. Шкода, В.О. Жаворонков, 

Стратегічне управління авіатранспортними підприємствами, Кондор-
-Видавництво, Київ 2012, s. 676.

Dla przykładu linie lotnicze w celu realizacji strategii marketingowej w kie-
runku poprawy jakości serwisu i obsługi mogą używać narzędzi marketingowych 
komunikacji formalnej i nieformalnej15 albo iść w kierunku zróżnicowania taryf 
po przeprowadzeniu badania popytu, które można prowadzić zarówno w odnie-
sieniu do popytu efektywnego (zrealizowanego), jak i popytu potencjalnego16. 
Realizując to założenie, PLL LOT w celu poprawy systemu rabatów dla stałych 
klientów wykorzystują w sprzedaży sieć społeczną Facebook, na przykład rozda-
jąc kody rabatowe17. 

15 G. Rosa, Komunikacja marketingowa na rynku usług transportowych, Zeszyty Naukowe  
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” nr 32, 
Szczecin 2013, s. 431–441.

16 D. Rucińska, A. Ruciński, O. Wyszomirski, Zarządzanie marketingowe na rynku usług trans-
portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

17 B. Grabiwoda, LOT: trzeba zawsze być krok przed…, http://nowymarketing.pl/a/44,barbara-
grabiwoda-lot-trzeba-zawsze-byc-krok-przed (22.05.2012).
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Po analizie szczególnych cech działalności marketingowej linii lotniczych 
spróbujemy ustalić podstawy kształtowania potencjału marketingowego linii lot-
niczej.

Kształtowanie potencjału marketingowego linii lotniczej 

Można uznać, że w odniesieniu do linii lotniczych bardziej racjonalne jest 
przyjęcie klasyfikacji potencjałów zaproponowanej przez V.I. Shchelkunova18. 
Zdaniem tego badacza potencjał można podzielić na następujące kategorie19:

a) potencjał techniczny – narzędzia, środki i zapasy związane z przetwarza-
niem środków na produkt końcowy;

b) potencjał technologiczny – technologie  produkowania stosowane 
w przedsiębiorstwie,

c) potencjał finansowy – stan aktywów, obecność linii kredytowych;
d) potencjał pracy – liczba pracowników, skład demograficzny, poziom 

kwalifikacyjny i edukacyjny personelu;
e) potencjał informacyjny – jest dzielony na dwie składowe, pierwszą jest 

informowanie na bieżąco o postępowych technologiach, pomysłach 
o wartości konkurencyjnej i naukowych badaniach w dziedzinie przewo-
zów lotniczych, drugą – jest informacja o organizacji i stanie środowiska 
zewnętrznego, możliwościach jego poszerzenia;

f) potencjał zarządczy – przedstawia możliwości i jakościowy poziom apa-
ratu zarządzania;

g) potencjał organizacyjny – to charakter i giętkość systemu zarządzania, 
szczegóły podjęcia decyzji, informacje o decyzjach podjętych i zrealizo-
wanych;

h) potencjał stosunków ze środowiskiem zewnętrznym – zbiór stałych 
związków, ukształtowanych wskutek funkcjonowania organizacji w śro-
dowisku zewnętrznym.

W odniesieniu do linii lotniczych można sformułować definicję: potencjałem 
technicznym linii lotniczych są: statki powietrzne (SP); urządzenie, środki i zapa-
sy związane z przewozami lotniczymi pasażerów i ładunków. Potencjał technolo-
giczny linii lotniczej to technologia obsługi pasażerów i ładunków (w przypadku 
tanich linii lotniczych taka technologia jest odmienna niż innych linii lotniczych); 

18 В.И. Щелкунов, op.cit., s. 245.
19 Ibidem.
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technologia współdziałania z portami lotniczymi, system zarządzania ruchem po-
wietrznym, lotnicza baza techniczna (LBT), zakłady naprawy lotniczej (ZNL). 
Odnosząc się do potencjału informacyjnego, należy podkreślić, że pierwszy jego 
składnik powinien, łącznie z już wymienionymi, zawierać informację о charakte-
rystykach i poziomie bezpieczeństwa SP.

Dla kształtowania potencjału marketingu linii lotniczej powinno być stoso-
wane podejście kompleksowe i systemowe20.

Podstawowe zasady i przepisy podejścia systemowego, ogólne dla analizy 
i syntezy złożonych obiektów ekonomicznych i technicznych, są dość dobrze zna-
ne. Jednak niektóre zasadnicze osobliwości zarządzania systemem relacji wza-
jemnych z klientami są sprecyzowane21:

a) struktura linii lotniczej jest złożonym systemem dynamicznym, hierar-
chicznym i scholastycznym, ukształtowanym z wielu współzależnych 
i współdziałających pododdziałów, mających strukturę hierarchiczną;

b) pododdziały analizowanego systemu charakteryzują się pewną stałością 
przeznaczenia celowego i funkcjonalnego;

c) system składa się z podmiotu i obiektu zarządzania, które są wielokrotnie 
powiązane;

d) linia lotnicza jest strukturą adaptowaną, dla której najważniejszymi cha-
rakterystykami systemowymi są wytrzymałość, pewność i adaptacyj-
ność, skierowane na utrzymywanie pozycji równowagi w zmieniających 
się warunkach  kształtowania rynku usług pasażerskich;

e) w trakcie syntezy należy realizować ogólny cel strategiczny аlbо taktycz-
ny funkcjonowania przy optymalnym wykorzystaniu wszelkiego rodzaju 
środków, z uwzględnieniem uzgodnienia lokalnych kryteriów działalno-
ści poszczególnych pododdziałów systemu w celu optymalizacji złożone-
go systemu;

f) zabezpieczenie informacyjne powinno objąć większą liczbę procesów za-
rządzania i obiektów systemu linii lotniczej.

Po dokonaniu analizy doświadczenia korzystania z technologii stosowania 
podejścia systemowego w zadaniach syntezy, tryb i kolejność kształtowania się 
potencjału marketingowego linii lotniczej na podstawie tego podejścia przedsta-
wiono na rysunku 2.

20 В.В. Мова, Ю.П. Колбушкин, Системный подход в экономике, Национальный 
авиационный университет, Киев 2004, s. 204.

21 Г.В. Жаворонкова, І.П. Садловська, Т.Н. Шкода, В.О. Жаворонков, Стратегічне 
управління авіатранспортними підприємствами, Кондор-Видавництво, Київ 2012, s. 676.
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Rysunek 2. Tryb kształtowania się potencjału marketingowego linii lotniczej
Źródło: opracowanie własne.

W pierwszej kolejności kształtowane są:
– potencjał wizerunkowy linii lotniczej,
– potencjał marketingu relacyjnego,
– potencjał marketingu skierowanego do pasażerów i na ładunki.
Potencjał wizerunkowy linii lotniczej kształtowany jest na podstawie ocen 

potencjału:
– organizacyjnego,
– technicznego,
– zarządzającego,
– finansowego,
– pracy.
Wykorzystanie w tym przypadku kategorii wizerunku można wytłumaczyć 

następująco. Wiadomo, że wizerunek to jest obraz, reputacja, opinia szerokiej pu-
bliczności, konsumentów i klientów o prestiżu organizacji, jej produktach i usłu-
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gach, kierownikach22. Oczywiste jest, że pasażerowie nie posiadają pełnej infor-
macji o liniach lotniczych, lecz tylko własną „wizję” tej informacji i posługują się 
wyłącznie wizerunkiem, reputacją.

Na podstawie wyżej wymienionych pięciu ocen kształtuje się potencjał wi-
zerunkowy linii lotniczej jako właściwość emergentna23, która nie może być usta-
lona poprzez badanie poszczególnych składników24.

Marketing relacyjny również został omówiony w pracy25. Za twórcę kon-
cepcji marketingu relacyjnego uważany jest Ch. Gronroos, który mówi, że jest to 
„Zyskowna budowa, utrzymywanie i rozwijanie relacji z konsumentami i innymi 
partnerami przy realizacji wzajemnych celów obu stron poprzez wymianę warto-
ści i spełnienie zobowiązań”26.

Na podstawie wskazanego badania można ustalić potencjał marketingu rela-
cyjnego jako właściwość emergentną, kształtowaną na podstawie:

– potencjału bezpośredniego wpływu linii lotniczej na dostawców,
– potencjału bezpośredniego wpływu dostawców na linię lotniczą,
– potencjału relacyjnego linii lotniczej i dostawców,
– potencjału bezpośredniego wpływu linii lotniczej na porty lotnicze,
– potencjału bezpośredniego wpływu portów lotniczych na linię lotniczą,
– potencjału relacyjnego linii lotniczej i portów lotniczych,
– potencjału relacyjnego linii lotniczej i systemu zarządzania ruchem po-

wietrznym,
– potencjału bezpośredniego wpływu linii lotniczej na inne linie lotnicze,
– potencjału bezpośredniego wpływu innych linii lotniczych na linię lotni-

czą,
– potencjału relacyjnego linii lotniczej i innych linii lotniczych,
– potencjału relacyjnego linii lotniczej i LBT,
– potencjału relacyjnego linii lotniczej i ZNL.

22 Е.П. Голубков, Маркетинг: Словарь-справочник, Дело, Москва 2000, s. 440.
23 Właściwość emergentna to powstawanie nowych cech, niewłaściwych przedtem dla  

elementów, składających się na system (В.В. Чернишов, Класифікації та властивості систем  
в економіці, „Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал”, Тернопіль 
2012, № 12, s. 296–297).

24 В.В. Мова, Ю.П. Колбушкин, op.cit., s. 204.
25 С.В. Петровська, Маркетинг взаємовідносин у цивільній авіації: системний аналіз, 

„Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць”. Національний авіаційний 
університет, Київ 2006, № 19, s. 10–17

26 Ch. Gronroos, Quo Vadis Marketing? Towards a Relationship Marketing Paradigm, „Journal 
of Marketing Management” 1977.
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Potencjał marketingu skierowany na pasażerów lotniczych i na ładunki jest 
właściwością emergentną, ukształtowaną na podstawie potencjału informacyj-
nego i potencjału relacji ze środowiskiem zewnętrznym. W tym kontekście po-
tencjał informacyjny pojmowany jest jako możliwości uzupełnienia baz danych 
i możliwość szybkiego przedstawienia niezbędnych informacji pracownikom linii 
lotniczej.

Podstawą potencjału relacji ze środowiskiem zewnętrznym jest teoria 6Р, 
która jest rozwinięciem teorii 4Р27. Ten potencjał jest właściwością emergentną, 
kształtującą się na podstawie:

– product – usługa: bezpieczeństwo, właściwości usługi, design i ergono-
miczność,

– price – cena: marża, zniżki,
– promotion – promowanie: reklama, PR, stymulowanie,
– place – lokalizacja: linie lotnicze i porty lotnicze, personel,
– purchase – proces podjęcia decyzji o pewnym locie i feedback po nim,
– people – klienci VIP, konkretne ważne osoby.

Podsumowanie 

Działalność marketingowa linii lotniczej w dużej mierze zależy od możliwo-
ści rynku przewozów lotniczych danego regionu, od zdolności linii lotniczej do 
integracji przewozów lotniczych, finansów i personelu oraz od zdolności interak-
tywnego współdziałania z lotniskami, sprzedaży przewozów lotniczych i transfe-
rów, i tak dalej.

W artykule zostały sformułowane i przedstawione metodologiczne podsta-
wy istoty potencjału marketingowego linii lotniczej. Zastosowano podejście sys-
temowe oraz opracowano tryb kształcenia się potencjału marketingowego linii 
lotniczej. Potencjał marketingowy linii lotniczej jest całością środków i możli-
wości przedsiębiorstwa, ustalają perspektywę rozwoju i kształcą się na podstawie 
potencjałów marketingu skierowanego na pasażerów i ładunki, marketingu rela-
cyjnego i wizerunkowego poprzez uwzględnienie emergentnej właściwości ich 
współdziałania.  

27 Е.П. Голубков, op.cit., s. 440.
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 
OF THE MARKETING POTENTIAL ESSENCE OF THE AIRLINE

Summary 

The subject of the research presented in the article is the airline marketing potential. 
The purpose of this article is to determine the essence of the methodological foundations 
of the airlines marketing potential in civil aviation based on a system approach. In this 
article the methodological basis of the essence of the airlines marketing potential in civil 
aviation is formulated, which significantly differs from previously implemented concepts. 
Modern understanding of the enterprise potential and peculiarities of the airline marketing 
activities are also investigated in this article.

Keywords: potential, methodology, marketing, airline, civil aviation
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