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A FlixBus hetedik születésnapját 
ünnepli, tovább bővül globálisan 

 
További terjeszkedés Európában 2020-ban, járatok Marokkóba 

 
+ Belföldi hálózat az Egyesült Királyságban, még sűrűbb nemzetközi összeköttetés 
+ Zöld buszok Észtországból, Lettországból és Litvániából lengyel városokba 
+ 80 várost összekötő belföldi hálózat Portugáliában  
+ Franciaországból 9 marokkói városba indulnak összeköttetések 2020.02.18-tól 
  
München/Budapest, 2020/02/13 – A legelső FlixBus járat Münchenből Erlangenbe pontosan 7 
évvel ezelőtt, 2013. február 13-án indult. A német távolsági buszpiac megnyitása óta a mobilitási 
szolgáltató a világ legnagyobb távolsági buszhálózatát hozta létre. Az elmúlt években olyan 
újdonságokat is életre hívott, mint a FlixTrain, a FlixCar, illetve a FlixCharter. Csak az elmúlt évben 
62 millió utas használta a cég által kínált közlekedési lehetőségeket. 2020-ban a FlixBus új 
területekre is elérhet.  
 

Nemzetközi növekedés 
 
„Büszkék vagyunk, hogy már a hetedik születésnapunkat ünnepelhetjük és számos sikerre 
tekinthetünk vissza mind Európában, mind az USA-ban. Ugyanakkor nem áll szándékunkban itt 
megállni: 2020-ra vonatkozóan is ambiciózus terveink vannak.” – mondta el André Schwämmlein, 
a FlixMobility alapítója és ügyvezető igazgatója.  
 
Az idei évben a FlixBus belföldi hálózatot alakít ki az Egyesült Királyságban és Portugáliában, 
emellett további nemzetközi összeköttetéseket is tervez. Elindulnak az első határon átívelő 
járatok a Baltikumból, a Franciaországból Marokkóba közlekedő buszoknak köszönhetően pedig 
új kontinensre terjedhet ki a zöld buszhálózat. Az új évtized ennél is többet hoz majd, hiszen a 
FlixBus Dél-Amerikában és Ázsiában is szeretne piacra lépni.  

 
Belföldi utazás az Egyesült Királyságban 
 
A zöld buszok 2016 óta közlekednek Franciaországból, Németországból és a Benelux államokból 
az Egyesült Királyságba. A FlixBus ugyanebben az évben megvásárolta a Megabus kontinentális 
üzletágát, így az Egyesült Királyságba közlekedő nemzetközi vonalakkal megerősítette a 
szigetország és a szárazföldi Európa közötti összeköttetéseit. Idén a vállalat szeretné 
megnövelni a járatsűrűséget a nemzetközi járatokon és elindítaná az első belföldi 
összeköttetéseket is az Egyesült Királyságban.  
 

mailto:sajto@flixbus.hu


 

 

Sajtókapcsolat: Miklósy Boglárka 

Senior PR Manager 

sajto@flixbus.hu 

  Tel: +36 70 5184700 

 

Schwämmlein: „Úgy látjuk, az Egyesült Királyság nagyban érdekelt az Európával való kapcsolat 
fenntartásában, az ország jelenleg különösen üdvözli a külföldi befektetéseket. A belföldi hálózat 
a következő lépés egy a brit ügyfelek részére nyújtott teljesen integrált ajánlat felé. A buszos 
utazások vonatkozásában kifejezetten érett piacról beszélünk, így izgatottak vagyunk, hogy 
valamit újat tehetünk le az asztalra – egy okos, zöld terméket a tradicionális brit kkv-k 
tapasztalatával kombinálva.”  

 
A Baltikum hálózatba kapcsolása és belföldi összeköttetések Portugáliában 
 
A FlixBus 2016-ban indított nemzetközi járatokat Lengyelországból, 2017-ben pedig belföldi 
viszonylatokon is szolgáltatni kezdett. A lengyel siker miatt a vállalat úgy döntött, hogy tovább 
terjeszkedik a régióban. Miután 2019-ben Ukrajnában növekedett, a cég készen áll a következő 
lépésre. 2020-ban a FlixBus Észtországot, Lettországot és Litvániát is összekapcsolja 
Lengyelországgal.    

 
Portugáliában 2017-ben kezdett szolgáltatni a vállalat, nemzetközi hálózata több mint 50 európai 
célállomással köti össze az országot. Tavaly a buszpiacot megnyitották, így a FlixBus úgy döntött, 
2020-ban belföldi hálózatot alakít ki, miközben a nemzetközi összeköttetéseket is kiterjeszti. A 
tervek szerint 80 portugál várost kötnek majd össze zöld buszok.  

 
Az első nemzetközi összeköttetések Franciaországból Marokkóba 
 
A FlixBus megkezdi a jegyek értékesítését Franciaország és Marokkó között, az első buszok 
február 18-án indulnak. 9 marokkói város, így Marrákes, Rabat, Fez, Meknes, Tangiers és 
Casablanca is közvetlen kapcsolatba kerül 27 francia célállomással. Ennek köszönhetően egy 
átszállással Európa számos pontjáról juthatnak el Marokkóba a FlixBus utasai. A buszokat egy új 
helyi partner, a CTM üzemelteti majd. A CTM korábban a francia Eurolines partnere volt, amit 
2019 májusában vásárolt meg a FlixBus.   
 
Az új összeköttetésekkel a vállalat megjelenik Afrikában, így hálózata már négy kontinensre 
terjed ki, hiszen 2018-ban megjelent az USA-ban, 2019-ben pedig Törökországban. A FlixBus 
keresi a további növekedés lehetőségét. 
 
*** 
 

 

 

 

 

mailto:sajto@flixbus.hu


 

 

Sajtókapcsolat: Miklósy Boglárka 

Senior PR Manager 

sajto@flixbus.hu 

  Tel: +36 70 5184700 

 

 
A FlixBus-ról 

A FlixBus egy európai mobilitási szolgáltató, amely 2013 óta kínál alternatív, kényelmes, 

megfizethető és környezetbarát utazási lehetőséget. A intelligens hálózatfejlesztésnek és 

legkorszerűbb technológiai háttérnek köszönhetően a FlixBus Európa legkiterjedtebb távolsági 

buszhálózatát alakította ki napi 400.000 csatlakozással, amelyek 2.500 célállomást kötnek össze 

30 országban. 

A Németországban alapított startup helyi kis- és középvállalkozásokkal együttműködve ötvözi a 

minőséget és a tapasztalatot. A berlini, müncheni, párizsi, milánói, zágrábi, amszterdami, 

stockholmi, aarhusi, prágai, budapesti, Los Angeles-i, bukaresti, madridi, lisszaboni és varsói 

irodákban dolgozó FlixBus csapat a következőkért felel: hálózatfejlesztés, ügyfélszolgálat, 

minőségellenőrzés, marketing, sales, jegyárusítás, árazás, üzletfejlesztés és technológiai 

fejlesztés. Regionális buszpartnereink - amelyek sokszor családi vállalkozások több generációnyi 

sikerrel hátuk mögött - felelősek a mindennapi járatok és a FlixBus járművek üzemeltetéséért, a 

legmagasabb kényelmi és biztonsági követelményeknek megfelelően. Így tehát az innováció, a 

vállalkozási szellem és az erős, nemzetközi mobilitási márka egységet alkot a hagyományos kkv-

szektor tapasztalatával. A FlixBus nemzetközileg is egyedülálló üzleti modellt használva szállít több 

millió utast Európa-szerte és kínál több ezer munkahelyet az iparágban.  

További képek és hírek a sajtószobában. 
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