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Podstawowe problemy 
pasażerów kolei w Polsce

• W świadomości pasażerów 
kolej to nadal „stare wielkie PKP” 

• Brak wiedzy o cenach biletów 
à ile kosztuje bilet?

• Utrudniony zakup biletów kolejowych 
à duże kolejki, brak kas, …



Nieudana próba rozwiązania

2008 rok
Wdrożenie z wykorzystaniem niemieckiej technologii systemu SITKOL
mającego umożliwiać planowanie podróży koleją i zakup biletów. 
Za SITKOL odpowiadały m.in.: 

• Funkwerk Information Technologies Karlsfeld GmbH

• HaCon Ingenieurgesellscahft

Wartość projektu: 3,8 mln Euro – ok. 18 mln. zł

Źródło finansowania: Fundusz UE T-ENT + rezerwa celowa budżetu państwa 



Nieudana próba rozwiązania

2016 rok à



KOLEO to gotowe rozwiązanie

Wszyscy przewoźnicy kolejowi w jednym miejscu

Wiarygodna informacja o rozkładzie jazdy i o cenach biletów łącznie ze 
wszystkimi zniżkami, ulgami i promocjami 

Możliwość wygodnego zakupu biletów kolejowych online

Możliwość zakupu biletów z różnymi ulgami w jednej transakcji

Możliwość zakupu biletów z przesiadkami nawet różnych przewoźników



Zmotywowany i sprawdzony Zespół

Kuba / CEO Kasia / COO Olek / CTO Basia / front-end Piotr / back-end

Mariusz / back-endMaciek / front-endMaciek / media Sławek / customer care Paweł /android



Kup biletWyszukaj połączenie Sprawdź cenę

Produkt



KOLEO wyświetla od razu 
cenę biletu kolejowego z 
uwzględnieniem zniżek, ulg i 
promocji

KOLEO jest pierwszym w 
Polsce serwisem z 
połączeniami wszystkich 
przewoźników kolejowych -
bez względu na 
liczbę przesiadek
KOLEO nie pobiera żadnych 
dodatkowych opłat. Pasażer 
płaci dokładnie tyle za bilet 
co w kasie. A w promocji 
jeszcze mniej

System



Wygodny zakup 
biletów na wielu 
przewoźników 
w jednej transakcji

Technologia 
dostosowana do 
tabletów, laptopów, 
smartfonów + 
aplikacja mobilna

Wszystkie zniżki, 
ulgi i promocje 
w jednym miejscu 

Rozkład jazdy PKP 
z cenami, 
aktualizowany na 
bieżąco

Brak ukrytych 
kosztów dla 
pasażera – bez 
prowizji

5 wersji językowych –
polski, angielski, 
niemiecki, francuski, 
rosyjski

W skrócie



Dowiedziałem się o KOLEO
od mojej dziewczyny.
Podoba mi się
natychmiastowe obliczanie
ceny biletu oraz możliwość
połączenia się przez
Facebooka jak również BLIK
jako dostępna metoda
płatności, która jest dla mnie
bardzo wygodna. Korzystam
z aplikacji na telefonie.

Olaf - Koszalin

Na KOLEO trafiłem 
przypadkiem, szukałem jakiś 
informacji o biletach – nie 
pamiętam już jakich. Ujął 
mnie prostym i 
funkcjonalnym designem. 
Naprawdę, UX na 
najwyższym poziomie, tak 
trzymać! A porównując z 
oficjalną alternatywą –
wypadacie rewelacyjnie. 

Hubert - Wrocław

W KOLEO najlepsze jest
to że jedną płatnością
można mieć bilety na
różnych przewoźników i
że jest to ciągle rozwijany
produkt. Oryginalne jest
też zapamiętanie
pasażerów z którymi
podróżujemy. Fajny jest
też interfejs strony.

Tomasz - Opoczno

Opinie użytkowników



Media



Nasze oczekiwania
Dlaczego zagraniczne systemy mogą sprzedawać bilety Narodowego przewoźnika?

KOLEO - 100% polskiego kapitału – 100% polskiej technologii – 100% miłości do kolei



Właścicielem technologii oraz marki KOLEO 
jest firma ze 100% polskim kapitałem

Astarium sp. z o.o.
ul. Francuska 23/2
03-906 Warszawa

witaj@koleo.pl
536 316 023


