
 
 
 
O firmie Trucksters 
Trucksters to operator transportowy oferujący usługi przewozu towarów na duże odległości 
FTL (Full Truck Load) z innowacyjnym systemem przekaźników ciężarówek opartym na 
sztucznej inteligencji i Big Data. Optymalizacja sprawia, że przewoźnicy mogą spać dłużej w 
domu, ponieważ kierowca prowadzi, a naczepa jest zamieniana z inną ciężarówką, dzięki 
czemu towar nie stoi w miejscu. W rezultacie zyskuje się na szybkości, wydajności i 
bezpieczeństwie. Trucksters oferuje wydajne usługi transportu drogowego, z czasem 
dostawy podobnym do transportu lotniczego i z zapewnioną skalowalnością. 

 
Więcej informacji o Trucksterach można znaleźć na stronie: https://www.trucksters.io/pl/ 

 
 
Najważniejsze postacie 
● Założona w 2018 r. 
● Dotychczasowe finansowanie, łącznie z tą najnowszą rundą, wynosi 17 mln euro. 
● 86 pracowników. 
● Biura w 5 krajach: w Hiszpanii (Madryt i Walencja), Niemczech, Belgii, Holandii i Polsce. 
● Posiadamy 82 dedykowanych kierowców i flotę 130 naczep. 
● Z usług Trucksters korzysta ponad 600 firm, w tym prestiżowe firmy hiszpańskie i 
międzynarodowe, takie jak Nike, BSH, Grupa DPD, Amazon i DHL. 
● Trucksters przemieszcza ponad 1 000 FTL miesięcznie (Full Truck Load) i w ciągu 
ostatniego roku wykonał ponad 5 000 przełożeń. 
● Jesteśmy obecni w 3 korytarzach długodystansowych w Europie: 
Śródziemnomorski-Dortmund, Madryt-Dortmund i Śródziemnomorski-Polska. 
● W 2021 r. osiągnęliśmy obroty w wysokości ponad 5 mln euro, co oznacza wzrost o 300% 
w porównaniu z rokiem 2020. W oparciu o obecny wzrost spodziewamy się, że do końca 
2022 r. obroty wzrosną do co najmniej 30 mln euro. 

 
 
Dane za I kwartał 2022 r: 
● Osiągnęliśmy miesięczny obrót na poziomie 1,3 mln euro. 
● Zarządzamy +96 ciężarówkami dziennie. 
● Utrzymujemy 100% unikniętych kradzieży. 

 
 
Nagrody: 
● Nagroda dla najlepszego startupu 2021 Centro Español de Logística. 
● Most Innovative Startup 2021 CincoDías Award. 
● Best Enterprise Business Model Innovation 2021 Digital Top50 Awards. 
● VR Award 2022 wydawnictwa VerkehrsRundschau w kategorii "Cyfryzacja". 
● Shortlisted for the CILT Awards 2021 for Excellence in the UK. 


