Avízo
V Praze 30. 10. 2012

Avízo: LEO Express představuje cenový koncept a zahajuje prodej jízdenek
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si vás pozvat na zásadní tiskovou konferenci nového dopravce společnosti LEO Express, která plánuje
od 7. 11. 2012 zahájit osobní železniční dopravu na trase mezi Prahou a Ostravou.
LEO Express poprvé předvede nový rezervační systém a odhalí také svůj cenový koncept. Na tiskové konferenci
vystoupí zakladatel a generální ředitel LEO Express Leoš Novotný spolu se členy svého týmu, zástupci firmy
Duchware, která rezervační systém vytvořila, a také společnosti Inmite, jež pro LEO Express vyvinula mobilní
aplikaci rezervačního sytému.
Tisková konference se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu 2012 od 10:00 na hlavním nádraží v Praze, a to
stylově v soupravě LEO Express přistavené k nástupišti 1b sever. Z organizačních důvodů prosíme o včasný
příchod.
Po skončení tiskové konference bude slavnostně otevřen reprezentační kontaktní a prodejní prostor LEO
Express (umístěn v přízemí vpravo vedle eskalátorů vedoucích do horní části odbavovací haly). Následně budou
otevřeny také prodejní místa v Pardubicích, Olomouci, Ostravě-Svinov a Ostravě hl. n. a LEO Expres tak zahájí
prodej jízdenek do svých vlakových spojů.
Vzhledem k místu konání tiskové konference prosíme o potvrzení vaší účasti, a to do 18:00 dne 31.10. 2012
na petr.kopacek@le.cz.
Kontakt pro média:
Petr Kopáček
PR manager
LEO Express a.s.
Mobil: 773 740 512
E-mail: press@le.cz

LEO Express a. s. je česká železniční společnost, která se připravuje na provozování osobní vlakové dopravy zcela novými
soupravami LEO Express od prosince 2012 na trati Praha-Pardubice-Olomouc-Ostrava-Bohumín a postupně také na dalších
tratích
v ČR i bude
v sousedních
státech. Zakladatelem a generálním ředitelem společnosti je Leoš Novotný. LEO Express je
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a dopravním průmyslu. Moderní a velmi úsporné vlaky LEO Express jsou nízkopodlažní, plně klimatizované elektrické
soupravy aerodynamického tvaru. Celkem 16 spojů denně poskytne cestujícím kvalitní služby a také špičkové technologie.
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starat patřičně vyškolený a vstřícný personál. Více o firmě LEO Express na www.le.cz

