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Viziunea noastră înseamnă mobilitate verde și inteligentă pentru ca toată 
lumea să poată călători în oriunde în lume.

Cel mai bun raport calitate-preți și cel mai convenabil sistem de rezervare

O flotă verde  eco-friendly cu cel mai bun raport al gazelor cu efect de seră

Accesibil unui grup larg de oameni și miloanelor de pasageri

Love brand pentru o experiență de călătorie grozavă în mii de orașe

Inteligent

Verde

Pentru toți

Experiență
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= domestic networks

= international connections

1,700 destinatii

13 birouri

250,000+ conexiuni zilnice

1,700,000+

100+ milioane pasageri

1,200+ angajati

1,400+

30,000+ Puncte de vanzare

27 tari

FlixBus în Europa

Zagreb

Paris Munich

Milan

Berlin Warszawa

Budapest

Prague

Amsterdam

Stockholm

Madrid

Bucharest

Aarhus

Source: Flixbus internal data
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„Best of two worlds" – experiență locală îmbinată cu
tehnologia și spiritul antreprenorial

Network planning and 

price management

Marketing, PR and 

quality management
Sale & service Operations+

Buspartner
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Parteneriat cu peste 300 de companii de transport
local din toată Europa

• Flota medie 20-30 autocare

• In general cu expertiza

locala/regionala

• Afaceri familiale mici sau

mijlocii aflata la a doua sau a 

treia generatie

Tipologia partenerului nostru

• Activitate principala: transport 

public, inchiriere de autocare, 

autocare scolare, curse in regim

charter sau turistic

Source: Flixbus internal data
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In Romania, FlixBus a demarat operatiuni extinse si asigura legatura, 
direct sau prin conexiune, cu cele mai importante orase europene

Source: Flixbus internal data

Parteneri romani

• 20 de ani de experienta in transportul

de persoane

• Grup de referinta in transportul de 

personae si turism

• 15 de ani de experienta in transportul

de persoane

• Flota de 140 autocare si microbuze, 

200 angajati

…si printr-o singura conexiune spre alte 8 tari

Legaturi directe spre 15 tari europene…

1000+

DestinatiiPlecari saptamanale

125+
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• Rezervare facila
din mers

• Mobile ticketing 
cu cod de bare

• Informatii in timp
real despre
intarzieri

• Ghid de statii

• Modul depozitare
obiecte pierdute

Available on

Top-Ranking 
on the App-Store

Mai mult de 15 milioane descarcari

Digitalizarea unei industrii tradiționale

Website & Social Media

Source: Flixbus internal data, Google Play, Itunes

Mobile Bilete activate prin QR code

Mai mult de 24 milioane visite lunare

Facebook ads

Google AdWords

Prim contact cu 
clientul pe noua piata

Postari tintite catre
clientii relevanti

Acoperire extinsa

Last click during
point of interest

Top-Rank-bidding to 
steal customer traffic

• Tichete
electronice –
continuitate a 
serviciilor

• Check-in 
rapid si sigur
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#travelmoments #happy
#beautifulday
#wanderlust 

#thanksforthememories #happiness   
#goodtime 

#bestfriends   #memoriesforever

FlixBus – un brand accesibil pentru călătoriile în toată Europa

https://www.instagram.com/p/BEgjWsBRPof/
https://www.instagram.com/p/BDtS0lTCtcB/
https://www.instagram.com/p/BFGVDdRP0v_/
https://www.instagram.com/p/BE53o-HS7nk/
https://www.instagram.com/p/BEtaHftuAEq/
https://www.instagram.com/p/BFKDYs1MV1e/
https://www.instagram.com/p/BFBtuK-Smxd/
https://www.instagram.com/p/BD9tjqcpgKW/
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loc-km / an

In 10 figures

>300,000

Conexiuni zilnice

>2,000

Destinații

>25Bn

Țări

29

>7,000

Șoferi @Partneri Angajați

1,200>300

Parteneri rețea

Pasageri

>100m

Notorietate brand

>90%

Date colectate

>5 TB
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