
FlixBus: To nejlepší z obou světů 
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Stand: März 2016 

Vítejte ve 
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FlixBus: Společně evropskou jedničkou 

7000+ 

Zemí 

28 

Zaměstnanců 

1700+ 

300 000 

Spojení denně 

2000+ 

Destinací 

Autobusů Řidičů 

1200+ 
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Naše vize: Globální platforma pro mobilitu 

Naší vizí je chytrá a ekologická doprava  
pro každého, aby mohl objevovat svět 

Nejlepší poměr cena-výkon  
a jednoduchá rezervace 

Chytrá 

Nejmodernější zelené autobusy Eko 

Dostupné pro širokou populaci  
a miliony lidí v Evropě i USA 

Každý 

Skvělá a jednotná cestovatelská zkušenost 
napříč tisíci městy v různých zemích 

Zkušenost 
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… autobusy nevlastníme, na místo toho  
spolupracujeme s dopravními partnery 

… nezaměstnáváme řidiče 

… obsluhujeme destinace ve 28 zemích 

Už tedy víte, že... 

 

… jsme technologický startup 

… IT je naše největší oddělení 

… provozujeme a spravujeme vlastní webovou  
i mobilní platformu, žádný outsourcing 



Startupoví nadšenci 
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Naše hodnoty 

„Cestování je jediná věc, kterou si koupíte a obohatí Vás.“ 

  

 FlixBus nabízí největší autobusovou síť za výhodné ceny. 

 Cestování s FlixBusem není jen cestou, ale zážitkem.  

 Náš produkt je záložen na těch nejvyšších požadavcích.  

 Držíme se zákonných pravidel. 

 Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. 

 

 

Věříme, že svět bude lepší, pokud budeme mít 
možnost potkávat své rodiny, přátele  
a partnery mnohem častěji díky jednoduchému 
způsobu cestování. Společně pak zažijeme 
nezapomenutelné zážitky nejen na palubách autobusů 
FlixBus. 
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Na čem pracuje tým FlixBusu 

Operativa + 
Technologická platforma 

Plánování sítě 
a licence 

Branding  
a marketing 

Prodej  
a servis 

Dopravní partner 

Hamburg Bremen 

Berlin Hannover Amsterdam 
Den Haag 

Brüssel 

Paris 
Luxemburg 

Dortmund Essen 
Düsseldorf Köln 

Frankfurt 

Zürich 

Stuttgart  
Nürnberg 

Dresden 

Prag 

Wien 

Budapest 

Rom 

Kopenhagen 
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Hlavní oddělení, 1200 zaměstnanců 

Plánování sítě Podpora prodeje Business development Cenotvorba 

IT, data a vývoj Služby a operativa Finance a legal  Marketing, prodejní 
agentury a komunikace 
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60 % 40 % 

18-67 let Ø 31 let 

61 národností 

40% 

1-2 roky 30% 

2-3 roky 

< 1 rok 

> 4 roky 

18% 

4% 

3-4 roky 8% 

Diverzita v týmu FlixBusu 
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Okna a srdce dokořán 
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Alespoň jednou za rok se setkáváme 

A další... 



Autobusoví profesionálové 
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Klíčová spolupráce s regionálními dopravními partnery 
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Klíčová spolupráce s regionálními dopravními partnery 

 

 

• Spolupráce od roku 2014 

• Více než 148 autobusů,  

z toho 94 zelených 

 

      FlixBus: 

      Praha – Brno 

      Praha – Karlovy Vary 

      Praha – ČB, ČK 

      DACH, Skandinávie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Spolupráce od roku 2017 

• Zelené autobusy VDL, 

pronájem a posilové 

spoje 

      

      FlixBus:  

      Praha – Liberec  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Spolupráce od 2018 

• Pravidelné linky, 

incoming  

i outgoingové zájezdy  

       

      FlixBus: 

      Praha – Karlovy Vary 

      Praha – Brno 

      Praha – Plzeň 

      Slovensko  
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Cestující se vracejí díky spokojenému řidiči 

Atraktivní plat a vstřícná 

pracovní doba dle linky 

Komunikace a předávání 

informací (zpoždění) 

Řešení potíží na palubě 

Zákazníci jej  

za to hodnotí 

Pomoc při odbavení, 

kapacita zavazadel a kola 

Odbavování a prodej 

jízdenek na poslední chvíli 
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Zásady přispívající k pohodlí a bezpečí cestujících na palubách zelených autobusů.  

 

• Přátelský řidič:  

– Upravený a reprezentativní vzhled 

– Pro-zákaznický a přátelský přístup k cestujícím 

– Pravidelné předávání informací – např. v případě zpoždění 

 

• Dodržování standardů 

– Porozumění standardů společnosti, jejich předpisů a přepravním podmínkám 

– Používání interních aplikací – TOM TOM, Bus driver App, AmsBus 

– Komunikace s Traffic Control 

– Přísné dodržování zákonů o provozu na pozemních komunikacích  

 

• Čistý autobus s funkční a čistou toaletou 

• Funkční Wi-Fi připojení 

 

 

 

Spokojený cestující je základní faktor úspěchu 
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Informace a angažovanost 
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Společně utváříme mediální obraz 
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Děkuji za pozornost! 

Prostor pro 
dotazy 

Neváhejte mě kontaktovat: 
 

Martina Čmielová 
martina.cmielova@flixbus.com 

linkedin.com/in/martinacmielova/  

mailto:martina.cmielova@flixbus.com
mailto:martina.cmielova@flixbus.com
https://www.linkedin.com/in/martinacmielova/

