
   
 
 

Kontakt prasowy 
Marta Drogosz (PR FlixBus Polska) 

prasa@flixbus.pl 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

FlixBus łączy siły z platformą e-podróżnik.pl 

Warszawa, 23 stycznia 2018 – FlixBus, wiodący w Polsce i Europie operator dalekobieżnych połączeń 

autobusowych, nawiązał współpracę z e-podróżnik.pl, największą polską platformą ułatwiającą 

planowanie podróży oraz zakup biletów online. Dzięki temu, od dziś w wyszukiwarce e-podróżnik.pl 

dostępne będą wszystkie połączenia FlixBusa.  

– Współpraca z e-podróżnikiem będzie doskonałym uzupełnieniem naszych dotychczasowych kanałów 

sprzedaży i pozwoli nam dotrzeć do nowych grup użytkowników – komentuje Michał Leman, dyrektor 

zarządzający FlixBus Polska – e-podróżnik.pl to unikalna w skali Europy platforma, która przez ponad 

10 lat obecności na polskim rynku stała się synonimem planera podróży. Pasażerowie, którzy już z niego 

korzystają, zyskają dodatkowe, wygodne połączenia autobusowe do kilku tysięcy miast w Polsce i 

Europie.  

W ofercie FlixBusa znajdują się połączenia do ponad 2000 destynacji zarówno w Polsce, jak i Europie czy 

Stanach Zjednoczonych. Na platformie e-podróżnik.pl będzie można wyszukać bilety na wszystkie kursy 

FlixBusa działające w ramach tzw. linii F-line, czyli w pełnym zielonym brandingu i standardzie. Finalizacja 

zakupu będzie odbywać się po przekierowaniu na stronę www.flixbus.pl.  

e-podróżnik.pl to innowacyjna wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych, dająca możliwość 

kompleksowego zaplanowania podróży door-to-door (od adresu do adresu), z wykorzystaniem 

komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Platforma umożliwia zarówno przeglądanie rozkładów jazdy, 

jak i zakup biletów na połączenia realizowane przez krajowych i międzynarodowych przewoźników 

drogowych oraz kolejowych.  

– Dzięki współpracy z FlixBusem, e-podróznik.pl wzbogaci swoją ofertę o największą sieć 

dalekobieżnych połączeń autobusowych w Europie. To przede wszystkim wyjście naprzeciw 

oczekiwaniom naszych klientów, którzy w łatwy sposób będą mogli zaplanować swoją podróż, także tę 

z przesiadkami na inne środki transportu. e-podróżnik.pl umożliwi im teraz wybór z najszerszej w Polsce 

oferty połączeń kolejowych i autobusowych – tłumaczy Andrzej Soroczyński, prezes zarządu firmy 

Teroplan, właściciela platformy e-podróżnik.pl. 

e-podróżnik.pl jako jedyna wyszukiwarka w Polsce pokazuje połączenia z dowolną liczbą przesiadek, 

między różnego typu środkami transportu. Oferuje także pasażerom możliwość zakupu biletów 

zintegrowanych – jednego biletu na połączenia kolejowo-autobusowe oraz na połączenia 

skomunikowane i jednego biletu na połączenia autobusowe z przesiadką. 

http://www.flixbus.pl/
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O FlixBusie 

FlixBus jest młodą europejską firmą zapewniającą połączenia długodystansowe. Od 2013 roku, FlixBus oferuje alternatywny, wygodny 

i zielony sposób podróżowania na każdą kieszeń. Dzięki inteligentnemu planowaniu sieci i nowoczesnemu systemowi 

informatycznemu, FlixBus posiada największą międzymiastową sieć połączeń autobusowych w Europie, realizując 350 000 połączeń 

dziennie do 2000 destynacji w 29 krajach. FlixBus w Polsce oficjalnie wystartował pod koniec 2017 roku. W 2018 roku uruchomił tam 

ponad 40 krajowych i zagranicznych tras i przewiózł ponad 4 miliony pasażerów. 

Założony w Niemczech jako start-up, FlixBus uosabia doświadczenie i jakość poprzez ścisłą współpracę z ponad 250 lokalnymi 

partnerami autobusowymi. Zespół FlixBusa zajmuje się planowaniem sieci, obsługą klienta, zarządzaniem jakością, marketingiem i 

sprzedażą, jak również rozwojem biznesu i technologii. Lokalni partnerzy autobusowi, zwykle rodzinne firmy, których sukces budowany 

jest przez pokolenia – są odpowiedzialne za codzienne operacje oraz za flotę zielonych FlixBusów, wszystko z zachowaniem 

najwyższego komfortu i standardów bezpieczeństwa. Dzięki temu unikalnemu międzynarodowemu modelowi biznesowemu, zielone 

FlixBusy przewiozły już ponad 100 milionów klientów w całej Europie i stworzyły setki miejsc pracy w branży. www.flixbus.pl.  

 

O e-podróznik.pl 

e-podróżnik.pl to największa na polskim rynku wyszukiwarka krajowych i międzynarodowych rozkładów jazdy: autobusowych, 

kolejowych i komunikacji miejskiej – blisko 1200 firm przewozowych. Pasażerowie mogą w serwisie kupować także bilety 

online ponad 300 krajowych i międzynarodowych przewoźników, również realizujących przejazdy w systemie door-to-door. 

Jako jedyna wyszukiwarka w Polsce pokazuje połączenia z dowolną liczbą przesiadek, między różnego typu środkami 

transportu. Serwis pozwala zaplanować podróż „od adresu do adresu” zarówno publicznym transportem międzymiastowym 

(drogowym i kolejowym), jak i miejskim. e-podróżnik.pl znajduje się w pierwszej piątce największych turystycznych portali 

internetowych w Polsce. Miesięcznie korzysta z niego ponad 5 milionów użytkowników. Strona dostępna jest w wielu 

wersjach językowych m.in. angielskiej, niemieckiej, czeskiej, ukraińskiej, rosyjskiej. 

Właścicielem portalu e-podróżnik.pl jest krakowska firma Teroplan S.A., działająca w branży nowych technologii. Zespół 

najwyższej klasy informatyków od 2008 roku dostarcza innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dla transportu publicznego. 

Współpraca z ponad 1000 przewoźników pozwoliła firmie zdobyć doświadczenie i wiedzę ekspercką w zakresie tworzenia 

narzędzi takich jak m.in. systemy sprzedaży online, dynamicznych taryf cenowych czy taryf skomunikowanych, niezbędnych 

do skutecznego konkurowania o względy podróżujących. Poza Polską Teroplan oferuje swoje usługi na rynku serbskim i 

ukraińskim. 

 

Dodatkowe informacje: 

Aleksandra Markowska 

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży 

www.e-podroznik.pl 

tel. +48 694 429 960 

e-mail: aleksandra.markowska@e-podroznik.pl 

 

Marta Drogosz 

PR Manager 

www.flixbus.pl 

tel. +48 539 927 357 

e-mail: marta.drogosz@flixbus.com  
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