


DescripcióDescripció

· És una illa del Pacífic amb un gran atractiu· És una illa del Pacífic amb un gran atractiu
turístic.turístic.

· Els seus habitants es passen la major part del· Els seus habitants es passen la major part del
temps reunits en una illa veïna.temps reunits en una illa veïna.

· Té un petit aeroport on arriben 4 vols· Té un petit aeroport on arriben 4 vols
setmanals.setmanals.

· Les empreses que operen són: · Les empreses que operen són: CommissionalCommissional
AirlinesAirlines i Transports Moderns.i Transports Moderns.



DescripcióDescripció

· · CommissionalCommissional AirlinesAirlines pertany al govern del  pertany al govern del  
país.país.

· Transports Moderns és una empresa privada· Transports Moderns és una empresa privada
estrangera.estrangera.

· L’estructura de costos de les dues companyies · L’estructura de costos de les dues companyies 
és molt semblant.és molt semblant.

· · Problema: Problema: Commissional Airlines Commissional Airlines té pèrdues,té pèrdues,
mentre que Transports Moderns té beneficis.mentre que Transports Moderns té beneficis.



DescripcióDescripció
· Realitzen 2 vols/setmana (1 vol = anada i· Realitzen 2 vols/setmana (1 vol = anada i
tornada) les 52 setmanes de l’any, cosa quetornada) les 52 setmanes de l’any, cosa que
suposa suposa 104104 vols/any.vols/any.

· Els costos variables depenen del nombre de· Els costos variables depenen del nombre de
vols (combustible, tripulació, manteniment…) vols (combustible, tripulació, manteniment…) 
i ascendeixen a i ascendeixen a 15.00015.000€€/vol./vol.

· El cost diferencial de transportar un passatger· El cost diferencial de transportar un passatger
més és pràcticament nul.més és pràcticament nul.

· Els costos fixos són de · Els costos fixos són de 4.550.0004.550.000€€/any./any.



Situació inicialSituació inicial

· Considerem una mitjana de · Considerem una mitjana de 200 200 passatgers/vol.passatgers/vol.

· El preu del bitllet és de · El preu del bitllet és de 250250€€..

· No existeixen costos variables extres. · No existeixen costos variables extres. 



 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 200 pass/vol · 250 €/pass · 104 vol/any 5.200.000 €/any
  
C.V. - 15.000 €/vol · 104 vols/any 1.560.000 €/any 
   
M.C.  Ingressos - C.V. 3.640.000 €/any
  
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. - 910.000 €/any
 

Situació inicialSituació inicial



Situació inicialSituació inicial

· Considerem una mitjana de · Considerem una mitjana de 260260 passatgers/vol.passatgers/vol.

· El preu del bitllet és de · El preu del bitllet és de 250250€€..

· Cost Variable extra: · Cost Variable extra: 

regal de ceràmica artística a cada passatger regal de ceràmica artística a cada passatger 

((1515€€/unitat)./unitat).



 CÀLCULS TOTAL 
Ingresos + 260 pass/vol · 250 €/pass · 104 vol/any 6.760.000 €/any
  
C.V. - 15.000 €/vol · 104 vols/any 

 
1.560.000 €/any 

 - 15 €/pass · 260 pass/vol · 104 vol/any 405.600 €/any 

M.C. Ingresos – C.V. 4.794.400 €/any
  
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. - C.F. 244.400 €/any
 

Situació inicialSituació inicial



Punt d’equilibriPunt d’equilibri

· Punt d’equilibri és aquell en el que el B.A.I.I. és· Punt d’equilibri és aquell en el que el B.A.I.I. és
igual a zero.igual a zero.

· Per tal d’augmentar els ingressos, l’única gestió· Per tal d’augmentar els ingressos, l’única gestió
que podem fer, suposant que la mitjana de que podem fer, suposant que la mitjana de 
passatgers és constant (passatgers és constant (200200 pass.pass./vol), és /vol), és 
augmentar el número de vols.augmentar el número de vols.

· Per tant, · Per tant, quin és el número de vols necessaris quin és el número de vols necessaris 
per assolir el punt d’equilibri?per assolir el punt d’equilibri?



Punt d’equilibriPunt d’equilibri

PUNT D’EQUILIBRI ⇒ Marge de Contribució Total = Costos Fixos. 
 
En aquest cas:  

 
MCT = MC = ( 200 pass/vol · 250 €/pass · X vol/any - 15.000 €/vol · X vols/any ) = 4.550.000 €/any 

 
50.000X  €/any - 15.000X €/any = 4.550.000 €/any 

 

35.000X €/any = 4.550.000 €/any 

 

   X = 130 vols/any  
 



ApalancamentApalancament OperatiuOperatiu

· · L’apalancamentL’apalancament operatiu es produeix quan amb operatiu es produeix quan amb 
un increment de les ventes hi ha un un increment de les ventes hi ha un incrementincrement
superiorsuperior de la utilitat.de la utilitat.

· La utilitat, que és una funció decreixent, està· La utilitat, que és una funció decreixent, està
representada pel B.A.I.I.representada pel B.A.I.I.

· La Sensibilitat a · La Sensibilitat a l’Apalancamentl’Apalancament Operatiu es calculaOperatiu es calcula
de la següent manera: de la següent manera: 

S.A.O. = Marge de Contribució / B.A.I.I.S.A.O. = Marge de Contribució / B.A.I.I.



· Exemple: S.A.O. = 3.640.000 / · Exemple: S.A.O. = 3.640.000 / -- 910.000 = 910.000 = -- 44

· Això significa que un augment del · Això significa que un augment del 100100%% en el en el 
número de vols implica un augment del número de vols implica un augment del 400400%% enen
el B.A.I.I. (una S.A.O. negativa vol dir que estemel B.A.I.I. (una S.A.O. negativa vol dir que estem
en pèrdues).en pèrdues).

· En el cas que ens ocupa, un increment del 25% · En el cas que ens ocupa, un increment del 25% 
dels vols (de 104 a 130) suposa un increment deldels vols (de 104 a 130) suposa un increment del
100% del B.A.I.I. (de 100% del B.A.I.I. (de --910.000€ al punt d’equilibri).910.000€ al punt d’equilibri).

ApalancamentApalancament OperatiuOperatiu



Sensibilitat a l'Apalancament Operatiu
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nº vols

Nº VOLS B.A.I.I. S.A.O.

104 -910000 -4
106 -840000 -4,41666667
108 -770000 -4,90909091
110 -700000 -5,5
112 -630000 -6,22222222
114 -560000 -7,125
116 -490000 -8,28571429
118 -420000 -9,83333333
120 -350000 -12
122 -280000 -15,25
124 -210000 -20,6666667
126 -140000 -31,5
128 -70000 -64
130 0 Indeterminat
132 70000 66
134 140000 33,5
136 210000 22,66666667
138 280000 17,25
140 350000 14
142 420000 11,83333333
144 490000 10,28571429
146 560000 9,125
148 630000 8,222222222
150 700000 7,5
152 770000 6,909090909
154 840000 6,416666667
156 910000 6

ApalancamentApalancament OperatiuOperatiu



Increment del 10% en el número de volsIncrement del 10% en el número de vols

· Amb un increment del 10% veurem com el B.A.I.I.· Amb un increment del 10% veurem com el B.A.I.I.
segons la S.A.O. s’incrementarà 4 vegades més.segons la S.A.O. s’incrementarà 4 vegades més.

· En el nostre cas com que arrodonim el número de· En el nostre cas com que arrodonim el número de
vols a l’alça observarem un increment del vols a l’alça observarem un increment del 42,342,3%.%.

· Per altra banda, els costos fixes passen de · Per altra banda, els costos fixes passen de 
representar el 74,46% al representar el 74,46% al 72,572,5%.%.



 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 200 pass/vol · 250 €/pass · 115 vol/any 5.750.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 115 vols/any 1.725.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 4.025.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. - 525.000 €/any 
 

Increment del 10% en el número de volsIncrement del 10% en el número de vols



Increment del 10% en el número de volsIncrement del 10% en el número de vols
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Ceràmiques de regalCeràmiques de regal

· El director general de la companyia busca una· El director general de la companyia busca una
estratègia per augmentar el número de clients.estratègia per augmentar el número de clients.

· El director general decideix seguir la mateixa· El director general decideix seguir la mateixa
que Transports Moderns, ja que sembla ser queque Transports Moderns, ja que sembla ser que
té bastant èxit, amb un cost de té bastant èxit, amb un cost de 1515€€/ceràmica./ceràmica.

· · Quina mitjana de passatgers hauria de Quina mitjana de passatgers hauria de 
tenir tenir CommissionalCommissional AirlinesAirlines per no perdreper no perdre
diners?diners?



Ceràmiques de regalCeràmiques de regal
Ingressos + X pass./vol · 250 €/pass.  ·  104 vol/any     

                                                                                                                      26.000X €/any 
  
C.V.   - 15000 €/vol · 104 vol/any + 15 €/pass. ·  X pass./vol * 104 vol/ any  
          

                  1.560.000 €/any + 1.560X €/any 
 
Marge de Contribució - Ingresos – C.V. 
                                -1.560.000 €/any + 24.440X €/any 
 
C.F. 
                                                            4.550.000 €/any 
 
B.A.I.I. = Marge de Contribució – C.F. = 0 
 

-1.560.000 €/any + 24.440 X €/any - 4.550.000 €/any = 0 
 

X = 250 passatgers/vol 



TourTour OperadorOperador

· Un · Un TourTour Operador es posa en contacte ambOperador es posa en contacte amb
CommissionalCommissional AirlinesAirlines per fer un vol per fer un vol chartercharter
extra cada 2 setmanes (extra cada 2 setmanes (2626 vols/any).vols/any).

· El turisme que portarà no afectarà al nombre· El turisme que portarà no afectarà al nombre
de passatgers habitual.de passatgers habitual.

· Diu que pagarà · Diu que pagarà 200200€€ per passatger amb unaper passatger amb una
mitjana de mitjana de 150150 passatgers per vol.passatgers per vol.

· · Hauria d’acceptar la proposta?Hauria d’acceptar la proposta?



TourTour Operador: sense regalOperador: sense regal

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 200 pass/vol · 250 €/pass · 104 vol/any 5.200.000 €/any 
 + 150 pass/vol · 200 €/pass · 26 vol/any 780.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 130 vols/any 1.950.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 4.030.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C.– C.F. - 520.000 €/any 
 



 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 200 pass/vol · 250 €/pass · 104 vol/any 5.200.000 €/any 
 + 150 pass/vol · 200 €/pass · 26 vol/any 780.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 130 vols/any 1.950.000 €/any 

Ceràmiques - 200 pass/vol · 15 €/pass · 104 vols/any 312.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 3.718.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C.– C.F. - 832.000 €/any 
 

TourTour Operador: regal als vols regularsOperador: regal als vols regulars



TourTour Operador: regal als vols regularsOperador: regal als vols regulars

♦ Passatgers nous que necessitem per aconseguir el punt d’equilibri:

Ingressos = X · 250 · 104 + 780.000 = 26.000X + 780.000
C.V. = 1.950.000 + X · 15 · 104 = 1.560X + 1.950.000

Marge de Contribució = 26.000X + 780.000 - 1.560X - 1.950.000
= 24.440X -1.170.000

B.A.I.I = 0 = 24.440X - 1.170.000 - 4.550.000
24.440X = 5.720.000

X = 234’04 pass/vol

Com a conclusió hauríem de tenir 235 passatgers per vol per tal de situar-nos en el punt d’equilibri.



TourTour Operador: regal a tots els volsOperador: regal a tots els vols

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 200 pass/vol · 250 €/pass · 104 vol/any 5.200.000 €/any
 + 150 pass/vol · 200 €/pass · 26 vol/any 780.000 €/any
  
C.V. - 15.000 €/vol · 130 vols/any 1.950.000 €/any 

Ceràmiques - 200 pass/vol · 15 €/pass · 104 vols/any 312.000 €/any 
Ceràmiques Charter - 150 pass/vol · 15 €/pass · 26 vols/any 58.500 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 3.659.500 €/any
  
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. - 890.500 €/any
 



♦ Passatgers nous que necessitem per aconseguir el punt d’equilibri:

Ingressos = X · 250 · 104 + 780.000 = 26.000X + 780.000
C.V. = 1.950.000 + X · 15 · 104 + 58.500 = 1560X + 2.008.500

Marge de Contribució = 26.000X + 780.000 - 1.560X - 2.008.500
= 24.440X - 1.228.500

B.A.I.I = 0 = 24.440X - 1.228.500 - 4.550.000
24.440X = 5.778.500

X = 236’43 pass/vol

             Com a conclusió hauríem de tenir 237 passatgers per vol per tal de situar-nos en el punt d’equilibri.

TourTour Operador: regal a tots els volsOperador: regal a tots els vols



TourTour OperadorOperador

· Veiem que el B.A.I.I. s’ha incrementat un· Veiem que el B.A.I.I. s’ha incrementat un
42,8642,86%% (de (de --910.000€ a 910.000€ a --520.000€).520.000€).

· · La conclusió és que ens ésLa conclusió és que ens és
convenient acceptar la proposta.convenient acceptar la proposta.

· Una altra raó és que si no ho fem els hi oferirà· Una altra raó és que si no ho fem els hi oferirà
a Transports Moderns, els resultats dels qualsa Transports Moderns, els resultats dels quals
quedarien de la següent manera.quedarien de la següent manera.



TourTour Operador: regal als vols regularsOperador: regal als vols regulars

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 260 pass/vol · 250 €/pass · 104 vol/any 6.760.000 €/any 
 + 150 pass/vol · 200 €/pass · 26 vol/any 780.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 130 vols/any 1.950.000 €/any 

Ceràmiques - 260 pass/vol · 15 €/pass · 104 vols/any 405.600 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 5.184.400 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. 634.400 €/any 
 



TourTour Operador: regal a tots els volsOperador: regal a tots els vols

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 260 pass/vol · 250 €/pass · 104 vol/any 6.760.000 €/any 
 + 150 pass/vol · 200 €/pass · 26 vol/any 780.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 130 vols/any 1.950.000 €/any 

Ceràmiques - 260 pass/vol · 15 €/pass · 104 vols/any 405.600 €/any 
Ceràmiques Charter - 150 pass/vol · 15 €/pass · 26 vols/any 58.500 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 5.125.900 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. 575.900 €/any 
 



Estratègies de mercatEstratègies de mercat

· El nombre de passatgers de Commissional· El nombre de passatgers de Commissional
Airlines augmenta a Airlines augmenta a 260260 un cop se’ls començaun cop se’ls comença
a regalar la ceràmica.a regalar la ceràmica.

· En canvi, Transports Moderns en perd fins· En canvi, Transports Moderns en perd fins
arribar a arribar a 200200. Per això decideix baixar el preu . Per això decideix baixar el preu 
del bitllet a del bitllet a 212.5212.5€€ i suprimir el regal.i suprimir el regal.

··Quines serien les possibles reaccions deQuines serien les possibles reaccions de
Commissional AirlinesCommissional Airlines? ? VegemVegem--ne diversesne diverses
possibilitats:possibilitats:



Estratègies a seguirEstratègies a seguir

I.I. Igualar preu a 212,5€ i suprimir la ceràmica.Igualar preu a 212,5€ i suprimir la ceràmica.
II.II. Acord amb TM per tornar als preus inicialsAcord amb TM per tornar als preus inicials

sense ceràmica.sense ceràmica.
III.III. Acord amb TM per suprimir 1 vol a la setmana Acord amb TM per suprimir 1 vol a la setmana 

amb el preu inicial.amb el preu inicial.
IV.IV. Rebaixar el preu a 200€ suposant que TMRebaixar el preu a 200€ suposant que TM

iguali els nostres preus.iguali els nostres preus.
V.V. Rebaixar el preu a 200€ suposant que TMRebaixar el preu a 200€ suposant que TM

els mantingui.els mantingui.
VI.VI. Rebaixar el preu a 200€ suposant que TMRebaixar el preu a 200€ suposant que TM

el puja a 250€, però sense regal.el puja a 250€, però sense regal.



Criteris de decisióCriteris de decisió

· · TransportsTransports ModernsModerns no no acceptaràacceptarà capcap propostaproposta queque
lili suposisuposi un un beneficibenefici inferior al de la inferior al de la situaciósituació inicial.inicial.

· Transports Moderns no està disposada a baixar el · Transports Moderns no està disposada a baixar el 
preu del bitllet per sota dels 200€, perquè la preu del bitllet per sota dels 200€, perquè la 
companyia entraria en fallida.companyia entraria en fallida.

· El · El governgovern no no acceptaràacceptarà capcap estratègiaestratègia que que suposisuposi
pèrduespèrdues ambamb càrreccàrrec a la a la HisendaHisenda Pública Pública finsfins que que 
TransportsTransports ModernsModerns facifaci fallida.fallida.



· Igualar el preu de Transports Moderns a · Igualar el preu de Transports Moderns a 212.5212.5€€ i  i  
suprimir la ceràmica.suprimir la ceràmica.

· El nombre de passatgers es reparteix entre les· El nombre de passatgers es reparteix entre les
dues companyies, si el promig per setmana és de dues companyies, si el promig per setmana és de 
920, a cada vol hi haurà 920, a cada vol hi haurà 230230 passatgers.passatgers.



Estratègies (I)Estratègies (I)

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 230 pass/vol · 212’5 €/pass · 104 vol/any 5.083.000 €/any
 + 150 pass/vol · 200 €/pass · 26 vol/any 780.000 €/any
  
C.V. - 15.000 €/vol · 130 vols/any 1.950.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 3.913.000 €/any
  
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. -637.000 €/any
 



Estratègies (I)Estratègies (I)

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 230 pass/vol · 212’5 €/pass · 104 vol/any 5.083.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 104 vols/any 1.560.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 3.523.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. -1.027.000 €/any 
 



Estratègies (I)Estratègies (I)
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· Tornar a la situació inicial arribant a un acord · Tornar a la situació inicial arribant a un acord 
amb Transports Moderns, sense regalar la  amb Transports Moderns, sense regalar la  
ceràmica.ceràmica.

· El nombre de passatgers per vol serà de · El nombre de passatgers per vol serà de 230230..

· El preu del bitllet serà de · El preu del bitllet serà de 250250€€..



Estratègies (II)Estratègies (II)

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 230 pass/vol · 250 €/pass · 104 vol/any 5.980.000 €/any 
 + 150 pass/vol · 200 €/pass · 26 vol/any 780.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 130 vols/any 1.950.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 4.810.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. 260.000 €/any 
 



Estratègies (II)Estratègies (II)

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 230 pass/vol · 250 €/pass · 104 vol/any 5.980.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 104 vols/any 1.560.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 4.420.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. -130.000 €/any 
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· Arribar a un acord amb Transports Moderns,· Arribar a un acord amb Transports Moderns,
suprimint un dels quatre vols, de la manera sesuprimint un dels quatre vols, de la manera se--
güent: cada dues setmanes, una de les comgüent: cada dues setmanes, una de les com--
panyies farà un vol en lloc de dos.panyies farà un vol en lloc de dos.

· El nombre de vols a l’any serà de · El nombre de vols a l’any serà de 7878..

· El preu del bitllet serà de · El preu del bitllet serà de 250250€€..

· El nombre setmanal de passatgers serà · El nombre setmanal de passatgers serà 920920..



· Si tenim 920 passatgers/setmana i 3 vols· Si tenim 920 passatgers/setmana i 3 vols
setmanals (2 una companyia i 1 l’altra), resultasetmanals (2 una companyia i 1 l’altra), resulta
un total de un total de 306.66306.66 passatgers/vol.passatgers/vol.

· Això és equivalent a perdre un passatger cada· Això és equivalent a perdre un passatger cada
setmana, la qual cosa implica perdre 250€ persetmana, la qual cosa implica perdre 250€ per
setmana. En conseqüència, a l’any es perdensetmana. En conseqüència, a l’any es perden

--250 250 €/setmana€/setmana·52 ·52 setmanes/anysetmanes/any==--13.00013.000€/any€/any



Estratègies (III)Estratègies (III)

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 306 pass/vol · 250 €/pass · 78 vol/any 5.967.000 €/any 
 + 150 pass/vol · 200 €/pass · 26 vol/any 780.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 104 vols/any 1.560.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 5.187.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. 637.000 €/any 
 



Estratègies (III)Estratègies (III)

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 306 pass/vol · 250 €/pass · 78 vol/any 5.967.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 78 vols/any 1.170.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 4.797.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. 247.000 €/any 
 



Estratègies (III)Estratègies (III)
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· · RebaixarRebaixar el el preupreu del del bitlletbitllet a a 200200€€, suposant, suposant
que que TransportsTransports ModernsModerns l’iguala.l’iguala.

· El nombre de · El nombre de passatgerspassatgers//setmanasetmana augmentaràaugmentarà
a 1000 a 1000 quanquan una de les una de les companyiescompanyies posiposi el el 
bitlletbitllet a a aquestaquest preupreu..

· El nombre de · El nombre de passatgerspassatgers//volvol seràserà de de 250250..



Estratègies (IV)Estratègies (IV)

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 250 pass/vol · 200 €/pass · 104 vol/any 5.200.000 €/any 
 + 150 pass/vol · 200 €/pass · 26 vol/any 780.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 130 vols/any 1.950.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 4.030.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. -520.000 €/any 
 



Estratègies (IV)Estratègies (IV)

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 250 pass/vol · 200 €/pass · 104 vol/any 5.200.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 104 vols/any 1.560.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 3.640.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. -910.000 €/any 
 



Estratègies (IV)Estratègies (IV)
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· · RebaixarRebaixar el el preupreu a a 200200€€, mentre que Transports, mentre que Transports
ModernsModerns deixadeixa el el bitlletbitllet a a 212.5212.5€€..

· · HiHi ha 120 ha 120 passatgerspassatgers (a la (a la setmanasetmana) sensibles) sensibles
a la a la variacióvariació de de preuspreus..

· El nombre de · El nombre de passatgerspassatgers seràserà de de 280280 pass/pass/volvol
a a CommissionalCommissional AirlinesAirlines, i , i 220220 a a TransportsTransports
ModernsModerns..



Estratègies (V)Estratègies (V)

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 280 pass/vol · 200 €/pass · 104 vol/any 5.824.000 €/any 
 + 150 pass/vol · 200 €/pass · 26 vol/any 780.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 130 vols/any 1.950.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 4.654.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. 104.000 €/any 
 



Estratègies (V)Estratègies (V)

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 220 pass/vol · 212’5 €/pass · 104 vol/any 4.862.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 104 vols/any 1.560.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 3.302.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. -1.248.000 €/any 
 



Estratègies (V)Estratègies (V)
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· · TransportsTransports ModernsModerns torna al torna al preupreu de de 250250€€ sensesense
ceràmicaceràmica, en canvi , en canvi CommissionalCommissional AirlinesAirlines rebaixarebaixa
el el preupreu a a 200200€€..

· · ElsEls 120 120 passatgerspassatgers sensibles a les sensibles a les modificacionsmodificacions
anirananiran a la a la companyiacompanyia que que tinguitingui el el preupreu mésmés
econòmiceconòmic..

· El nombre de · El nombre de passatgerspassatgers seràserà 300300 perper CommiCommi--
ssionalssional AirlinesAirlines i i 200200 perper TransportsTransports ModernsModerns..



Estratègies (VI)Estratègies (VI)

 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 300 pass/vol · 200 €/pass · 104 vol/any 6.240.000 €/any 
 + 150 pass/vol · 200 €/pass · 26 vol/any 780.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 130 vols/any 1.950.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 5.070.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. 520.000 €/any 
 



 CÀLCULS TOTAL 
Ingressos + 200 pass/vol · 250 €/pass · 104 vol/any 5.200.000 €/any 
   
C.V. - 15.000 €/vol · 104 vols/any 1.560.000 €/any 
   
M.C. Ingressos – C.V. 3.640.000 €/any 
   
C.F. - 4.550.000 €/any 4.550.000 €/any 
   
B.A.I.I. M.C. – C.F. -910.000 €/any 
 

Estratègies (VI)Estratègies (VI)
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ConclusióConclusió

L’estratègia més apropiada segons els anàlisis L’estratègia més apropiada segons els anàlisis 
realitzats seria la III:realitzats seria la III:

Pactar Pactar ambamb TransportsTransports ModernsModerns perper
suprimir un suprimir un volvol setmanalsetmanal i tornar al i tornar al 
preupreu de la de la situaciósituació inicial.inicial.

Si Si escollimescollim l’estratègia de baixar els preus a 200€, l’estratègia de baixar els preus a 200€, 
Transports Moderns els Transports Moderns els igualariaigualaria de forma que totes de forma que totes 
dues companyies entraríem en pèrdues.dues companyies entraríem en pèrdues.
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