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FlixBus fortsätter sin expansion, startar
busstrafik i Ryssland
FlixBus har börjat traffikera två nya linjer i Ryssland. En linje mellan Tallinn
och Sankt Petersburg och en daglig inrikeslinje som trafikerar Sankt
Petersburg - Novgorod. Planer finns även att expandera ytterligare på den
ryska marknaden. De två nya linjerna är ett första steg i att knyta samman
Ryssland med FlixBus övriga expressbusslinjer.
– Nästa steg i vår globala expansion är Ryssland, ett mycket intressant land
där vi till en början kommer att sammanföra ryska städer med vårt globala
linjenät. Sedan sommaren 2020 ingår de baltiska staterna i FlixBus linjenät
och nu expanderar vi ytterligare österut, säger André Schwämmlein, grundare
och vd för FlixBus.
FlixBus har sedan start vuxit kraftigt internationellt och är nu Europas största
expressbussföretag och Nordamerikas näst största. Busstrafiken kopplar
samman hela europa och de baltiska staterna. Satsningen i Ryssland är en del
av den globala expansion som företaget gör under 2021.
– Genom att addera Sankt Petersburg till FlixBus nätverk kan vi nu erbjuda
ryska invånare ett smidigt och miljövänligt resealternativ. Till en början
kommer det att finnas ett tydligt fokus på att utöka nätverket internationellt,
men på sikt strävar vi efter att ha flera internationella och inhemska linjer för
ryska resenärer, säger Alexey Savkin, Managing Director, FlixBus Russia.
Linjen Sankt Petersburg – Novgorod traffikeras med en avgång per dag, sju
dagar i veckan.
Linjen Sankt Petersburg – Tallin traffikeras med en avgång per dag, Fredag –
Söndag.

FlixMobility är ett globalt företag som fokuserar på smarta
mobilitetslösningar. Bolaget erbjuder bekväma, prisvärda och miljövänliga
resor under varumärkena FlixBus, FlixTrain och FlixBus Charter. Tack vare
den smarta affärsmodellen, nätverksplaneringen och digitala plattformen har
FlixMobility lyckats etablera sig som Europas största aktör inom busstrafik för
långdistansresor. Sedan 2013 har FlixBus växt inom mobilitetsbranschen och
därmed skapat tusentals arbetstillfällen. FlixBus fortsätter kontinuerligt att
utforska mobilitetsmarknaden och 2018 lanserades FlixTrain i Tyskland
samtidigt som man inledde pilotprojekt med världens första eldrivna
långdistansbussar i Frankrike. Samma år startade FlixBus busstrafik i USA
med mål att kunna erbjuda ett nytt attraktivt resealternativ på den
amerikanska marknaden.
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