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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, profiel:
    F één van Europa's grootste luchtvaartbedrijven;
        G >820 pan-Europese routes tussen 30+ landen;
        G vloot bestaande uit >250 Airbus A319/320's;
        G >10,000 medewerkers waaronder >2,300
            piloten en 5,000 cabin crew;
        G >70 miljoen passagiers per jaar;
        G nr. 1 posities in key airports, o.a.: Gatwick, 
            Edinburgh, Nice, Napels, Basel en Genève;
        G nr. 2 posities in key airports, o.a.: London
            Stansted, Amsterdam, Paris CdG, en Lyon;
        G >300 miljoen mensen binnen een uur rijden
            van een EasyJet luchthaven.
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, uitgangspunten:
    F In de volgende SWOT-toepassing wordt
        uitgegaan van werkelijke S-W-O-T argumenten
        die kunnen volgen uit een uitgebreide externe
        en interne analyse (hier niet in opgenomen).
    F De S-W-O-T argumenten hebben betrekking op
        de markt (2016-2017) waarin EasyJet opereert,
        en niet specifiek op één dienst.
    F De toegekende scores (op een schaal van 1 - 10)
        aan de argumenten zijn hier arbitrair, veronder-
        stellend hoe het management deze zou kunnen

        beoordelen. De nodige en concrete onder-
        bouwing hiervan blijft hier buiten beschouwing.

5

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING

SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, kansen:  1/3
    F Toenemend aantal business passagiers maakt
        gebruik van LCC's (low cost carriers): in 2016
        zullen de uitgaven aan businessreizen verder
        stijgen (bijv. Frankrijk 3,4%; Duitsland 9,5%),
        waarbij de zakelijke reiziger wel meer prijs-
        bewust is, en steeds vaker kiest voor LCC's.

         Voor EasyJet is dit een belangrijke ontwikkeling
         daar EasyJet zich sinds enkele jaren meer en meer
         richt op zakelijke reizigers; EasyJet biedt hen steeds
         meer faciliteiten zoals snellere incheck, stoel-
         reservering, extra beenruimte, en meer).  

Belangrijkheid, score: 9
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, kansen:  2/3
    F Toenemende verschraling van aansluitende
        connecties bij Full Service carriers: de verdien-
        sten van FSC's op pan-Europese routes staan al
        jaren onder druk, vooral door de toename en
        grootte van LCC's zoals EasyJet. Hierdoor 
        worden steeds vaker aansluitende connecties
        tussen regio's en hubs van FSC's gestaakt, of in
        verminderde frequentie voortgezet. 
         Voor FSC's met intercontinentale vluchten en LLC's
         zoals EasyJet wordt het steeds interessanter en
         meer noodzakelijk om op elkaar aansluitende
         vluchten (codesharing) binnen Europa te regelen.
    Belangrijkheid, score: 8
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, kansen:  3/3
    F Toenemend aantal reorganisaties, herstructer-
        eringen en langdurige stakingen bij FSC's: grote
        FSC's zoals Lufthansa, AF-KLM en BA, zien steeds
        meer pan-Europese klanten overstappen naar
        LCC's zoals EasyJet en Ryanair, dit ook ondanks
        de oprichting van eigen LCC's zoals Transavia,
        waarvan de businessmodellen teveel verschillen
        van die van EasyJet of Ryanair, en niet werkelijk
        concurrerend blijken te zijn.
         Deze ontwikkeling betekent weliswaar voor nu meer
         klanten voor EasyJet, maar in hoeverre deze ook
         structureel is, moet nog blijken.
   Belangrijkheid, score: 6
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, bedreigingen:  1/3
    F Toenemende concurrentie van LCC's in business-
        segment: inmiddels zijn ca. 20% van alle
        EasyJet-passagiers zakelijke reizigers, en biedt
        EasyJet steeds meer opties voor business travel,
        waaronder EasyJet Plus-card faciliteiten (zoals
        stoelreservering, extra beenruimte, e.d.). 
        LCC's zoals Ryanair en Vueling hebben aange-
        kondigd  ook dergelijke mogelijkheden te gaan
        aanbieden.
         Deze ontwikkeling vormt voor EasyJet een ernstige
         bedreiging van hun aangepast businessmodel.

   Belangrijkheid, score: 9
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, bedreigingen:  2/3
    F Onduidelijke gevolgen Brexit: wanneer Brexit
        werkelijk zal zijn doorgevoerd, is het aanneme-
        lijk dat Groot Britannie (waar het hoofdkantoor
        van EasyJet is gevestigd) niet langer onderdeel
        zal vormen van de European Common Aviation
        Area (ECAA). Hierin zijn bilaterale afspraken
        gemaakt tussen de verschillende EU-landen over
        gelijke vliegrechten en een open Europese markt.
         Voor EasyJet kan dit leiden tot minder vliegroutes in
         Europa en een sterke vermindering van inkomsten. 
         Mogelijk zal dit resulteren in het verplaatsen van
         EasyJet naar een EU-land, zoals bijv. Ierland of
         Oostenrijk.     Belangrijkheid, score: 7



10

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING

SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, bedreigingen:  3/3
    F vakbonden, potentiele arbeidsonrust en
        stakingen: door de grootte van EasyJet, de
        geografische diversiteit en toenemende
        vakorganisatie van personeel, neemt het risico
        van interne arbeidsconflicten toe, zoals in 2016
        al in Nederland heeft plaats gevonden.
         Verwacht mag worden dat EasyJet vaker in Europa
         te maken zal hebben met deze problemen, waardoor
         inkomstenderving ontstaat. Het management richt
         zich tot dusver steeds op duurzame, constructieve
         oplossingen hiervan, zodat de financiële schades
         beperkt kunnen worden.
   Belangrijkheid, score: 5
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, sterkten:  1/3
    F sterk pan-Europees luchthaven-netwerk: het
        netwerk van EasyJet omvat >140 luchthavens in
        Europa, N-Afrika en het Midden-Oosten, met in
        totaal >820 routes. EasyJet verzorgt meer dan
        50 van de top 100 verbindingen, meer dan elk
        andere luchtvaartmaatschappij. 

         Door dit netwerk is EasyJet in staat snelle turn-
         arounds te maken en kostenefficient te opereren.
         Het bedrijf staat na Ryanair op de 2e plaats qua
         passagiersaantallen.

    Belangrijkheid, score: 9
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, sterkten:  2/3
    F sterke financiële performance: de winst voor
        belasting vertoont een sterke stijging: van £ 248
        mln in 2011 tot £ 581 mln in 2014 en ca. £ 700
        mln in 2015. De ratio winst voor belasting /
        aandelenkapitaal (ROCE) nam in deze periode
        toe van 9,8% tot ca. 20,5%, hetgeen binnen
        deze industrie uitzonderlijk is. 
         EasyJet’s krachtige kostenbeheersing draagt hier
         sterk aan bij: de kosten per beschikbaare stoel / per
         kilometer (CASK) is ca. 20-45% lager dan die van de
         belangrijkste directe concurrenten Lufthansa Group,
         Air France-KLM en British Airways.
   Belangrijkheid, score: 8
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, sterkten:  3/3
    F toenemende brand awareness: EasyJet heeft in
        de afgelopen jaren diverse marketinginitiatieven
        genomen en diensten uitgebreid die sterk
        hebben bijgedragen aan de merkbekendheid in
        vergelijking tot andere low cost carriers.
 
         Het feit dat EasyJet sinds de oprichting in 1995 geen
         fatale ongelukken heeft gehad, draagt bij aan het
         publiekelijke vertrouwen in dit merk.

   Belangrijkheid, score: 7
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, zwakten:  1/3
    F lager kostenvoordeel dan Europese ultra-low
        cost carriers: in vergelijking tot de belangrijkste
        ultra-LCC's in Europa (Ryanair, Wizz Air en
        Pegasus), heeft EasyJet relatief hogere kosten en
        een relatief kwetsbare concurrentiepositie.

         Hierdoor is EasyJet tamelijk kwetsbaar voor directe
         airport-to-airport of zelfs city-to-city concurrentie
         van met name kostenleider Ryanair.

   Belangrijkheid, score: 9
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, zwakten:  2/3
    F voortgaand seizoenspatroon: de jaarlijkse winst
        van EasyJet hangt, net als bij de meeste
        Europese carriers, voornamelijk af van het
        zomerseizoen, hetgeen de verlieslijdende
        winterperiode moet compenseren. 

         Alhoewel EasyJet het verlies in het winterseizoen
         met 2/3 heeft weten te verminderen en de winst in
         het zomerseizoen met 50% heeft kunnen vehogen,
         neemt de afhankelijkheid van het zomerseizoen
         nog wel verder toe.

   Belangrijkheid, score: 7
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, zwakten:  3/3
    F focus vrijwel alleen op operational excellence:
        evenals bij andere LCC's gaat de aandacht van
        EasyJet’s management nog met name uit naar
        efficiency, gestroomlijnde operaties, supply
        chain management, groot volume, en waarde
        voor aandeelhouders. 

         Vooral met het oog op het uitbouwen van het
         klantenbestand in het business-segment, is nog te
         weinig focus op meer customer intimacy. 
         De hoeveelheid klanten gaat nog steeds boven typen
         klanten en binding met hen.
   Belangrijkheid, score: 6
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, bepaling waardestrategie,
    opdracht: vul het volgende schema in, en trek
    daar conclusies uit:
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, bepaling waardestrategie,
    voorbeeld nadere uitwerking:
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, SWOT-confrontatie:
    F Op basis van de confrontatie-matrix kunnen een
        aantal belangrijke confrontaties (aandachts-
        punten, overwegingen) worden beschouwd:

        O O & S --> Uitbouwen / aanvallen
        O O & W --> Verbeteren / aanpassen 
        O T & S --> Verdedigen / concurreren
        O T & W --> Vermijden / samenwerking zoeken 
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, SWOT-confrontatie:
    O O & S --> Uitbouwen / aanvallen:
        G EasyJet zal zich nog verder moeten concen-
            treren op het uitbouwen van haar zakelijke
            markt, dit met het oog op hogere winstmarges
            o.m. gebaseerd op haar vermogen om extra
            kosten in de hand te houden, en haar
            uitgebreid luchthavennetwerk.
        G Verder, ook i.v.m. voorgaande punten, zou
            EasyJet aansluiting kunnen zoeken bij FSC’s
            zoals BA, om codesharing te kunnen
            ontwikkelen voor intercontinentale routes.
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, SWOT-confrontatie:
    O O & W --> Verbeteren / aanpassen:
        G EasyJet zou haar concurrentiepositie sterk
            kunnen verbeteren door nog meer activiteiten
            te ontwikkelen in het business-segment, nog
            voordat m.n. Ryanair een serieuze positie in
            dit segment kan opbouwen.
        G Verder zou de concurrentiepositie sterk
            kunnen worden verbeterd door nadere
            samenwerking met FSC’s te ontwikkelen
            (codesharing, zoals eerder genoemd). 
            Bijkomend voordeel is dat dit ook de seizoens-
            afhankelijkheid kan beperken, met mogelijk-
            heden van bundling van diensten (hotels, e.d.).
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, SWOT-confrontatie:
    O T & S --> Verdedigen / concurreren:
        G Gelet op de interesse die concurrenten Ryanair
            en Vueling tonen voor het business-segment,
            kan EasyJet hier niet passief afwachten. 
            EasyJet zal verdere activiteiten moeten
            ontwikkelen om haar positie in de business-
            markt te verdedigen en te verstevigen.  
            Het beschikken over een uitgebreid
            luchthavennetwerk en het kostenefficiënt
            kunnen opereren vormen hierbij belangrijke
            verdedigbare concurrentievoordelen. 
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, SWOT-confrontatie:
    O T & W --> Vermijden / samenwerking zoeken:
        G Met het oog op de kwetsbare concurrentie-
            positie van EasyJet t.o.v. Ryanair op city-to-
            city trajecten (en mede gelet op de
            toegenomen seizoensafhankelijkheid), ligt
            nadere samenwerking met een FSC voor de
            hand.  Door aan te sluiten op intercontinentale
            vluchten verkrijgt EasyJet een betere positie
            en wordt de seizoensafhankelijkheid verder
            verminderd.  Niets doen -het probleem
            vermijden- is geen optie. 
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, SWOT-confrontatie:
    F Algemene conclusie(s) uit deze confrontatie:
        Prioriteiten dienen gericht te zijn op:
        G uitbouw van EasyJet’s positie in de markt van
            zakelijke reizen.  Andere LCC’s zijn, in
            navolging van EasyJet, al bezig met
            activiteiten in deze markt. EasyJet zal haar
            activiteiten op de businessmarkt in versneld
            tempo verder moeten professionaliseren;
        G samenwerking met een FSC initiëren, gericht
            op regionale aansluiting op intercontinentale
            vluchten.
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SWOT-toepassing

M Voorbeeld EasyJet, SWOT-confrontatie:
    F Nu de prioriteiten bekend zijn, kunnen
        verschillende strategische opties worden
        ontwikkeld waaruit geselecteerd kan worden,
        bijv. meer toepassing van customer intimacy,
        en/of samenwerkingsverbanden creëren.
        Dergelijke opties dienen uiteraard aan een
        aantal criteria te voldoen, waaronder:
        F passendheid bij de visie / waardestrategie;
        F interne haalbaarheid -> FOETSIE-criteria;
        F resultaten en risico’s, qua winstgevendheid,
            terugverdientijd, risico’s, e.d.


