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To krótka, melodyjna i dobrze kojarząca się nazwa, Abstrakcyjne słowo 

(wywodzące się oczywiście od floty) budzi rozmaite podróŜniczo-transportowe 

skojarzenia nie tylko w polskim języku, przy okazji skutecznie wyróŜniając się na rynku. 

Dzięki swej unikalności jest łatwa do zapamiętania. 

www.flotea.pl

Dzięki swej unikalności jest łatwa do zapamiętania. 



• Jesteśmy dostawcą usługi dla branży turystyczno - transportowej.

• Mając na uwadze to, co najistotniejsze, opracowaliśmy 
profesjonalne rozwiązanie, które trwale zwiększy efektywność i wydajność 
naszych klientów.

• Flotea to narzędzie wspomagające 

www.flotea.pl

• Nie jesteśmy pośrednikiem
pomiędzy pasażerem przewoźnikiem.

• Flotea to narzędzie wspomagające 
transport przewozu osób.



Czym jest FLOTEA dla przewoźnika?

• giełdą transportową z możliwością zamieszczenia ofert wolnych pojazdów lub pozostałych 
wolnych  miejsc w busach lub autokarach na danej trasie. 

- zamieszczanie nieograniczonej liczby ofert przewozu w ramach abonamentu.

• wyszukiwarką pojedynczych pasażerów  lub całych grup szukających transportu.• wyszukiwarką pojedynczych pasażerów  lub całych grup szukających transportu.

- bezpośredni kontakt z pasażerem zamieszczającym swoją ofertę. 

• Aktualnie oferowanych jest tutaj około 1000 międzynarodowych ofert w zakresie       
wolnych pojazdów przez 200 przewoźników z całej Polski  – z tendencją rosnąca. 
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• Oferty przewoźników prezentowane są w formie tabeli



• Kontakt z przewoźnikiem



• Oferty pasażerów prezentowane są w formie tabeli
• Już wkrótce każda oferta zamieszczana przez pasażerów będą rozsyłana

automatycznie e-mailem do wszystkich przewoźników.



• Kontakt z pasażerem



Komunikator
- w ramach serwisu oferujemy komunikator dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.



Mapa Google
- podgląd trasy przejazdu za pomocą map Google.



Jaki jest nasz cel?

• maksymalne obłożenie taboru przewoźników.
- zwiększenie skuteczności przewozów
- ułatwienie kontaktu pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem.
- wykorzystać częściowo puste autokary jadące za granicę lub powracające do kraju.

• ogólnodostępne narzędzie dla wszystkich podróżnych.

- każda osoba w kraju lub za granicą gdziekolwiek się znajduje ma możliwość za darmo w prosty sposób znaleźć - każda osoba w kraju lub za granicą gdziekolwiek się znajduje ma możliwość za darmo w prosty sposób znaleźć 
połączenie dla siebie i osobiście skontaktować się z przewoźnikiem.
- każdy pasażer  za darmo może zamieścić swoją ofertę i oczekiwać, aż przewoźnik osobiście się z nim 
skontaktuje i zabierze go.

• Przyszłość?  Wyszukiwarkę uzupełniamy o kilka nowych funkcji, tzn. 
- możliwość zamieszczania połączeń regularnych.
- połączenia  PRZEZ miejscowości, możliwość wpisania kilku pośrednich miejscowości.
- oferta zamieszczana przez pasażera będzie rozsyłana automatycznie do wszystkich przewoźników e-mailem.

• Po analizie oraz ostatnich rozmowach będziemy robić nową zakładkę dla BIUR PODRÓŻY , funkcje to:   
- możliwość zamieszczania ofert przewozu pasażerów z  automatycznym rozsyłaniem e-mailem takich ofert do 
wszystkich przewoźników.
- wyszukiwanie ofert przewoźników 
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Czy jesteśmy drodzy?

• FLOTEA polska jedyna w europie Giełda przewozu osób 75zł     (30 dni)
- na start 90 dniowy darmowy okres testowania
- umowa abonencka podpisywana na 30 dni przedłużana automatycznie na kolejny miesiąc.

Pasażerowie zamieszczanie oraz wyszukiwanie ofert mają całkowicie za darmo.Pasażerowie zamieszczanie oraz wyszukiwanie ofert mają całkowicie za darmo.
W tej chwili zanim nie zamieścimy specjalnej zakładki dla BIUR PODRÓŻY nie posiadających własnego 

transportu,  proponujemy  zarejestrować się jako pasażer  pod nazwą biura podróży. 
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Zapraszamy na giełdęZapraszamy na giełdę

www.flotea.pl

Kontakt z nami:
tel: 0048 695720085
fax: 0048 (0) 75 7617510
e-mail: biuro@flotea.pl


