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KOMUNIKAT PRASOWY 

FlixBus pojedzie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Warszawa, 20 grudnia 2018 – 13 stycznia 2019 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 

27. Tegoroczną edycję będzie wspierał również FlixBus m.in. zapewniając darmowe przejazdy dla 

wolontariuszy. Dodatkowo, pracownicy firmy wezmą udział w 13. Biegu „Policz się z cukrzycą”, a w aukcji 

WOŚP wylicytować będzie można specjalny bilet „Na koniec świata i kilometr dalej” FlixBusa. 

– Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspieramy po raz pierwszy i mamy nadzieję, że wpisze się to już na 

stałe w nasz kalendarz najważniejszych wydarzeń. To dla nas ogromny zaszczyt, że wolontariusze z całej 

Polski i Europy będą mogli dotrzeć dzięki nam do samego serca WOŚP w dniu wielkiego Finału – podkreśla 

Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska – Również jako zespół FlixBus Polska będziemy aktywnie 

zaangażowani w inicjatywy organizowane przez WOŚP, m.in. zbiórkę pieniędzy oraz 13. Bieg „Policz się z 

cukrzycą”. 

Już teraz na polskich drogach spotkać można autobus FlixBusa z unikatowym brandingiem – 

charakterystycznym serduszkiem WOŚP. W dniu Finału stanie on na Placu Defilad, a na uczestników imprezy 

czekać będą liczne atrakcje. W ramach internetowej aukcji wylicytować będzie można specjalny bilet FlixBusa 

„Na koniec świata i kilometr dalej”. Dzięki niemu, zwycięzca aukcji będzie miał do dyspozycji 12 darmowych 

przejazdów w dowolne miejsca z oferty FlixBusa, w której znajduje się 2000 destynacji w 29 krajach. Bony 

ważne będą przez cały 2019 rok. Dodatkiem do biletu będzie model autobusu FlixBus.  

Bieg „Policz się z cukrzycą" odbędzie się już po raz 13., tradycyjnie na trasie pięciokilometrowej. W biegu 

wezmą udział pracownicy FlixBus Polska, a wszyscy uczestnicy otrzymają vouchery uprawniające do zniżki na 

przejazd FlixBusem. Za datki zebrane przy rejestracji zakupione zostaną pompy insulinowe w ramach 

prowadzonego przez Orkiestrę Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z 

Cukrzycą. Bieg odbędzie się nie tylko w Warszawie, ale też w wielu miejscach Polski, gdzie poszczególne 

sztaby zorganizują kilkadziesiąt biegów i imprez sportowych promujących zdrowy styl życia.  

 

 

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 300 000 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.  

http://www.flixbus.pl/

