
 
   

 

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 02. GRUDNIA 2015 

 

Numer 1 Europy wjeżdża do Polski: FlixBus startuje 3. Grudnia ze 
Szczecina 

++ 9 razy dziennie non-stop ze Szczecina do Berlina i Lotniska Berlin Tegel TXL ++ Z jedna 
przesiadką do licznych destynacji w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Czech, Skandynawii ++ 
Flixbus ustala nowe standardy podróży i komfortu: darmowy wifi, gniazdka do prądu, więcej 
miejsca na nogi w klimatyzowanych autokarach ++ nowa współpraca: FollowMe! pierwszym 
partnerem FlixBus’a w Polsce ++ 

Szczecin/Berlin/Monachium, 02/12/2015 – Ze Szczecina wygodnie, tanio i zielono do Berlina, 

Amsterdamu lub Paryża, dniem i nocą: Europejski lider przewozów autokarowych, FlixBus, 

startuje 3. grudnia po raz pierwszy w Polsce. Od 3. grudnia kursują zielone autokary 9 razy 

dzienne miedzy Szczecinem, Berlinem i lotniskiem Berlin Tegel (TXL). FlixBus: „Oferujemy 

najlepszy serwis po najlepszych cenach.” Bilety od 7 Euro dostępne na stronie www.FlixBus.pl, 

darmowy wifi, rezerwacja z gwarantowanym miejscem do siedzenia i 3 sztuki bagażu w cenie. 

Z jedną przesiadką możliwość podróży do ponad 350 destynacji w obecnie 10 krajach Europy. 

 

FollowMe! Pierwszym polskim partnerem FlixBus’u 

FlixBus stawia przy operacji linii na współprace z mocnymi partnerami lokalnymi. FollowMe! 

dołącza jako pierwsza polska firma do grupy ponad 200 przedsiębiorstw transportowych w 

Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji i Holandii. Od wielu lat sprawnie operująca spółka 

Interglobus, w województwie Zachodnio-Pomorskim znana jako FollowMe!, będzie jeździła 

czterema zielonymi autokarami FlixBus na linii Szczecin-Berlin. Max Zeumer (Dyrektor 

Międzynarodowego Biznesu, FlixBus): „W FollowMe! znaleźliśmy idealnego partnera z którym 

możemy wspólnie rozpocząć działalność w regionie. Obok nowoczesnej floty możemy liczyć na 

wieloletnie doświadczenie i pierwszorzędna jakość obsługi .” 

 

Najszybsze połączenie z Lotniskiem Tegel – Codzienne do całej europy 

Tomasz Bloch (Prezes FollowMe!): „Nasza nowa linia oferuje pasażerom ze Wschodnie-

Pomorskiego najszybsze połączenie z międzynarodowym lotniskiem Berlin Tegel. Jednocześnie 

liczymy Szczecin przez Berlin ZOB z międzynarodową siecią policzeni FlixBus” Przez to, od 

grudnia będzie istniała możliwość podróżowania ze Szczecina do wielu europejskich miast 

takich jak Hamburg, Amsterdam, Paryż czy Bruksela – wygodnie, tanio i bezpiecznie z tylko 



 
   

 

 

 

jedną przesiadką w Berlinie. Max Zeumer: „Nowa linia ze Szczecina do Berlina to dopiero 

początek. Od 2016 będziemy kontynuować rozbudwe naszej sieci.” 

Najlepszy serwis w najlepszej cenie – FlixBus tworzy nowe standardy w Europie 

W cenie od 7 Euro za bilet jest darmowe wifi, rezerwacja z gwarantowanym miejscem do 

siedzenia, dwie sztuki bagażu plus jeden bagaż podręczny. Na pokładzie są dostępne niedrogie 

snaki i napoje, a zakup biletu można wygodnie dokonać na www.FlixBus.pl , przez aplikacje na 

telefonie komórkowym lub, w poszczególnych biurach podroży. Bettina Engert (Head of 

Corporate Communications): „Check-in przeprowadzany jest szybko i prosto przez kod QR. 

Przebukowanie jest możliwe aż do 15 minut przed odjazdem. Oferujemy naszym klientom 

najlepszy serwis po najlepszej cenie.” 

 

Bezprecedensowy model biznesu formułą miedzynarodowego sukcesu 

FlixBus, który rozpoczął działalność w Niemczech w 2013 roku, oferuje obecnie 45.000 

codziennych połączeń do około 550 destynacji w 16 krajach. Sukces młodej firmy opiera się na 

unikatowym modelu biznesu, innowacyjnym systemie sprzedażny biletów i na ścisłej współpracy 

z zasiedziałymi przedsiębiorstwami regionalnymi. Max Zeumer (Dyrektor Międzynarodowego 

Biznesu, FlixBus): „Zielone autokary FlixBus stworzyli zupełnie nowe standardy podróży w 

komforcie i serwisie. Obecnie zajmujemy się rozbudową naszego biznesu razem z naszymi 

parterami w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej.” 

http://www.flixbus.pl/


 
   

 

 

 

 

Przykładowe połączenia FlixBus ze Szczecin (dostępne na www.FlixBus.pl ), start: 3. grudnia 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższy materiał zdjęciowy - dozwolony do publikacji - FlixBus udostępnia do użytku niekomercyjnego, 

do celów redakcyjnych i dziennikarskich: 

  

Image download “FlixBus - Green mobility”         Image download “FlixBus – Green mobility2” 

 

 

 

 

VON NACH TAKT FAHRZEIT TICKETPREIS  

SZCZECIN 

BERLIN ZOB, DE 9x dziennie 2:35 godz ab 7 € 

BERLIN (AIRPORT TLX), DE 9x dziennie 3:00 godz  od 11 € 

GODZAMBURG, DE 9x dziennie  6:30 godz  od 15 € 

AMSTERDAM, NL 5x dziennie  11:20 godz  od 36 € 

PARYZ, FR 2x dziennie  17:55 godz  od 46 € 

MONACHIUM, DE 8x dziennie  10:50 godz  od 26 € 

KOPENHAGA, DK 2x dziennie  12:40 godz  od 29 € 

MALMÖ, SE 2x dziennie  13:45 godz  od 35 € 

BRUKSELA, BE 4x dziennie  13:45 godz  od 36 € 

MEDIOLAN, IT 1x dziennie  20:00 godz  od 46 € 

WIEDEN, AT 7x dziennie  12:45 godz  od 29 €  

PRAGA, CZ 8x dziennie  8:35 godz  od 26 € 

http://www.flixbus.pl/
https://www.flixbus.com/download/file/fid/25504
https://www.flixbus.com/download/file/fid/21496
https://www.flixbus.com/download/file/fid/25504
https://www.flixbus.com/download/file/fid/21496


 
   

 

 

 

O FlixBus  

FlixBus jest młodą firma mobilności z siedzibami w Berlinie, Monachium, Paryżu i Milanie. Od rozpoczęciu 

działalności w 2013, w ramach liberalizacji rynku w Niemczech, FlixBus dziś oferuje ponad 45.000 

codziennych połączeń do ponad 550 destynacji w obecnie 17 krajach, czym zalicza się do liderów branży 

w Europie. Międzynarodowa drużyna FlixBus zajmuje się miedzy innymi planowaniem sieciowym, serwisem 

obsługi klienta, zarządzaniem jakością marki, marketingiem, sprzedażą biletów, polityką cen i pricingiem, i 

międzynarodowym rozwojem firmy. Przez to łączymy innowacje i młody duch przedsiębiorczy z jakością i 

doświadczeniem zasiedziałych przedsiębiorstw regionalnych, tworząc równie niepowtarzalna jaki silna 

międzynarodową markę mobilności. Nasi klienci korzystają przez najwyższą jakość po najlepszych cenach. 

www.FlixBus.pl   

 

O Follow me!  

Follow me! jest już od dwudziestu lat liderem na rynku przewozów autokarowych w województwie 

Zachodnio-Pomorskim. Obok międzynarodowych transferów na lotnisko w Berlinie Follow me! Oferuje 

swoim klientom wynajem autokarów, przejazdy okazjonalne i usługę Busines Taxi. Firma oferuje klientom 

indywidualnym i firmowym swoją najwyższa jakość usług w najlepszej cenie. Follow me! Stawia na 

zróżnicowaną i nowoczesną flotę autokarów oraz najwyższe standardy obsługi i bezpieczeństwa, jak 

również na profesjonalizm i doświadczenie swojego obecnie już liczącego 150 osób, zespołu. 

 

 

Kontakt prasowy FlixBus:  

Bettina Engert 

Sandstr. 3, D - 80335 Munich 

prasa@flixbus.pl   

T: +49 (0)89 - 235 135 132 

Press Contact Follow Me! 

Natalia Prekwa 

Ul. Kolumba 1 

70-035 Szczecin 

marketing@interglobus.pl 

T: +48 (0)91 – 425 27 90 
 

http://www.flixbus.pl/
mailto:prasa@flixbus.pl
mailto:marketing@interglobus.pl

