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Autobusová doprava ako jedna z foriem udržateľnej dopravy
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ARRIVA v Európe

14

• Arriva disponuje unikátnymi skúsenosťami v oblasti
verejnej osobnej dopravy v rôznych systémoch v Európe

krajín

46 000

zamestnancov

+2,1 mld.

cestujúcich ročne

• Arriva je expertom v rozvoji dopravných riešení,
ktoré spájajú ľudí, komunity a trhy
• Arriva prináša dopravné riešenia lokálnym
a regionálnym autoritám a súkromným spoločnostiam
• Arriva prepraví viac ako 2 mld. cestujúcich
v 14 európskych krajinách ročne

Naše krajiny
– Dopravné služby poskytujeme v rôznych prostrediach
a máme bohaté skúsenosti z rôznych dopravných trhov:
Chorvátsko
270 zamestnancov, 125 autobusov
Česká republika
3 100 zamestnancov, 1 960 autobusov,
5 vlakov
Dánsko
3 800 zamestnancov, 1 180 autobusov,
43 vlakov, 400 áut, 4 lode
Maďarsko
1 170 zamestnancov, 420 autobusov
Taliansko
3 330 zamestnancov, 2 350 autobusov,
6 električiek, 4 lode
Holandsko
3 500 zamestnancov, 1 020 autobusov,
101 vlakov, 13 lodí
Poľsko
1 300 zamestnancov, 700 autobusov, 26 vlakov

Portugalsko
5 800 zamestnancov, 3 455 autobusov,
18 vlakov, 126 električiek
Srbsko
770 zamestnancov, 295 autobusov
Slovensko
2 375 zamestnancov, 1 290 autobusov
Slovinsko
980 zamestnancov, 550 autobusov
Španielsko
900 zamestnancov, 455 autobusov
Švédsko
3 190 zamestnancov, 755 autobusov,
161 vlakov, 51 električiek
Spojené Kráľovstvo
29 500 zamestnancov, 5 250 autobusov,
769 vlakov, 450 vozidiel
na prepravu pacientov

ARRIVA na Slovensku
•

Od roku 2008 poskytuje Arriva dopravné služby aj na Slovensku.

•

Arriva pôsobí v 4 krajoch a 17 mestách, ročne prepraví viac než
72 miliónov cestujúcich.

•

Spoločnosť je lídrom v oblasti VOD na Slovensku.

•

Arriva zabezpečuje služby mestskej (MHD), prímestskej (PAD),
zmluvnej a expresnej autobusovej dopravy, ako aj službu dopravy
na zavolanie. Spoločnosť poskytuje ďalšie doplnkové služby k verejnej
doprave v oblasti bike sharingu a v portfóliu ponúka aj prevádzkovanie
mestského turistického vláčika.

Arriva
Trnava

Arriva
Liorbus

Arriva
Michalovce
Arriva
Nové Zámky

Arriva
Nitra
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Autobusová doprava
ako jedna z popredných foriem udržateľnej mobility
Prímestská
autobusová doprava

Expresné linky
• 2018/2019/2020
• Sobrance – Michalovce
– Košice a späť
• 2019
• Kráľovský Chlmec –
Veľké Kapušany –
Trebišov – Košice a späť

Mestská
autobusová doprava

Modernizácia flotily
• Obnovovanie vozidlového parku
v zmysle zmlúv

Medzinárodná
autobusová doprava

Linka Michalovce - Užhorod
• Prevádzkovaná od roku 1990
• Dočasne pozastavená z dôvodu
pandemických opatrení od 13.03.2020

Príležitostná
autobusová doprava

Zmluvná doprava
• Pre školy
• Pre spoločnosti regiónu
• Pre záujmové organizácie

Nízkokapacitné autobusy
• 2009-2020
• Postupné zavádzanie
nízkokapacitných autobusov
(27+9 miest) v pohraničných
oblastiach
• V súčasnosti je v prevádzke
33 autobusov tohto typu

Integrovaná doprava
• Cestovné poriadky sú
prispôsobované cestovným
poriadkom železničnej dopravy
– nadväznosť cestovných
poriadkov železničnej a
autobusovej verejnej dopravy
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Rozvoj služieb pre cestujúcich

2018
2019

Aplikácia UBIAN
Sledovanie aktuálnej
polohy autobusov

Kvalitná a komplexná
verejná osobná doprava
spoločnosti
ARRIVA

Výhodné tarify
Víkendový rodinný CL,
výhodné cestovné pre
tehotné mamičky a darcov krvi
E-shop

Pohodlný a rýchly nákup
cestovných lístkov,
zaobstaranie a dobíjanie ČK

2020

Doprava na zavolanie
10 liniek pre dopravu
v odľahlých a menej
frekventovaných oblastiach

Čipová karta
Zvyšujúci sa záujem o rýchle
bezhotovostné platby

2019

Linka
zákazníckej podpory
Denne od 8.00 do 20.00 h.
vrátane víkendov a sviatkov

2020

Bezpečné, pohodlné a výhodné cestovanie
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Doprava na zavolanie

Informovanie verejnosti o novej službe
Online, offline
komunikačná podpora témy

Web novinku
nájdete TU

Tvorba špeciálnej sekcie LIVE na webovej stránke

• vždy aktuálne informácie o opatreniach a zmenách v doprave
• možnosť prihlásenia sa na Newsletter pre automatické zasielanie všetkých noviniek v regióne
• COVID-19 chatbot - implementovaný v záujme poskytnutia odpovedí na často kladené otázky

Carousel post na Facebooku s prelinkom na LIVE web

Chatbot

Zaujíma nás názor
našich objednávateľov a cestujúcich
Prieskum spokojnosti cestujúcich
10 otázok, 20 výhercov smartfónov Samsung
Ste spokojný so službami spoločnosti ARRIVA?
Vybavenosť autobusov Wi-fi pripojením

3,8

Vybavenosť autobusov klimatizáciou
Frekvencia odchodov autobusových spojov
Komunikácia a správanie vodičov
Kvalita vozidlového parku
Dodržiavanie odchodov a príchodov spojov
Dostupnosť informácií o spojoch a tarifách
Čistota a poriadok v autobuse
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*5 znamená úplnú spokojnosť a 1 znamená úplnú nespokojnosť cestujúcich
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Súťaže a aktivity pre cestujúcich

Európsky týždeň mobility

Komunikačná kampaň na podporu návratu
cestujúcich do verejnej osobnej dopravy

Video
nájdete TU

Ďakujem za pozornosť!

Petra Helecz
riaditeľka pre obchod a komunikáciu
ARRIVA Slovakia a.s.
E-mail: petra.helecz@arriva.sk

