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KOMUNIKAT PRASOWY 

AGO Esports nawiązuje współpracę z FlixBusem 

FlixBus, wiodący w Polsce i Europie operator międzymiastowych połączeń autobusowych, dołączył do 

grona partnerów polskiej organizacji AGO Esports. Kibice Jastrzębi będą mogli skorzystać ze 

specjalnej zniżki, która pozwoli im zakupić bilety na przejazdy FlixBusem z 20% zniżką. 

– Cieszy nas, że coraz więcej firm niezwiązanych z esportem dostrzega potencjał w naszej branży – 

mówi Jakub Szumielewicz, prezes AGO Esports. – Jest to dla nas niezwykle nobilitujące, że zostaliśmy 

zauważeni i uznani jako partner do współpracy dla dynamicznie rozwijającego się przewoźnika – 

dodaje. 

FlixBus towarzyszyć będzie AGO Esports od połowy lutego. Logo zielonego przewoźnika znajdzie się 

na materiałach wideo produkowanych przez polską organizację. Najważniejsza dla kibiców Jastrzębi 

będzie jednak skierowana do nich oferta specjalna, która zostanie uruchomiona tuż przed 

największym wydarzeniem esportowym w Polsce – turniejem IEM Katowice, na którym wystąpią 

podopieczni AGO Esports z dywizji Fortnite i Starcraft 2. 

– W polskim esporcie widzimy ogromny potencjał i jako firma technologiczna pragniemy również 

wspierać ten dynamicznie rozwijający się trend – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus 

Polska – Tym bardziej cieszymy się ze współpracy z AGO Esports, czołową drużyną esportową w 

Polsce, gdyż wspólnie będziemy mogli przyczyniać się do promocji tej dyscypliny i przyciągać jeszcze 

więcej fanów na wydarzenia esportowe w całej Polsce i Europie. 

Ubiegły rok był bardzo udany dla nadwiślańskiej organizacji, która kilkukrotnie zwiększyła liczbę 

swoich kibiców, docierając do nowych osób i ściągając ich uwagę w stronę esportu. Nic dziwnego, że 

kolejna firma niezwiązana z branżą, zdecydowała się na odważny krok i nawiązała współpracę z 

Jastrzębiami. 
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O AGO Esports: 

AGO Esports to profesjonalna organizacja esportowa z siedzibą w Warszawie, której zawodnicy rywalizują w 

najpopularniejszych tytułach na świecie, takich jak Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite i StarCraft 2. 

Stołeczne „Jastrzębie” rywalizują w najlepszych ligach świata i biorą udział w turniejach na wszystkich 

kontynentach. AGO Esports zostało zbudowane w oparciu o takie wartości jak pracowitość, waleczność, 

dyscyplina, etyka, sportowy hart ducha oraz patriotyzm. Ludzie stojący za graczami zrzeszonymi w AGO Esports 

mają ponad 20 lat doświadczenia w pracy z wieloma markami, sportowcami, olimpijczykami, mediami oraz w 

produkcji wideo. AGO Esports współpracuje tylko z najlepszymi. Partnerami drużyny są obecnie takie firmy jak 

AXE, CORSAIR, LG, Fortuna i Łomża. 

 

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.  
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