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Kamil Koç
FlixBus integra principal operador de autocarros da Turquia
na sua rede global
A FlixBus irá integrar na sua rede global o principal operador de autocarros de longa
distância da Turquia, a Kamil Koç. A junção resulta de um acordo entre a empresa alemã e o
fundo de investimento Actera Group.
Depois da aprovação de todas as autoridades relevantes, o acordo foi agora finalizado,
tornando a Kamil Koç parte da extensa rede FlixBus. Mais detalha a empresa que os
trabalhadores de ambos os operadores passarão “a trabalhar em conjunto, de forma a
integrar organizações e redes de trabalho”.
Jochen Engert, CEO e fundador da FlixMobility, considera que “com a nossa plataforma e
abordagem tecnológica às viagens de longa distância de autocarro, vemos um enorme
potencial de crescimento e otimização na Turquia. Ao combinar a nossa visão para
digitalizar as viagens tradicionais de autocarro com os avanços tecnológicos – como
planeamento de rede inteligente e gestão de rentabilidade, a app FlixBus, monitorização em
tempo real de GPS e serviço de gestão de atrasos – com a experiência local da Kamil Koç,
pretendemos digitalizar a indústria de viagens de autocarro no país”.
“Estamos confiantes que ter a Kamil Koç na nossa rede irá criar valor não apenas para a
FlixBus, mas para toda a indústria e especialmente para os viajantes turcos no longo-prazo”
, refere o CEO da FlixMobility.
Já Kadir Boysan, CEO da Kamil Koç, esclarece que “estamos orgulhosos de ser o maior e
mais estável operador de autocarros intercidades na Turquia. Ao longo da nossa longa
viagem de mais de um século, alcançamos muitas estreias, acrescentando valor ao mercado
local enquanto priorizando as necessidades dos nossos clientes. Agora, em conjunto com a
FlixBus, estamos preparados para elevar os nossos serviços ao próximo nível e melhorar a
forma como milhões de pessoas viajam na Turquia”.
A Kamil Koç serve 61 cidades na Turquia e, em 2018, transportou mais de 20 milhões de
pessoas, enquanto que a FlixBus oferece mais de 350 mil ligações diárias para cerca de
dois mil destinos em 28 países europeus e os Estados Unidos.
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