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INPOST BUDUJE ELEKTRYCZNE STACJE ŁADOWANIA
Stacje staną w centrach logistycznych i przy Paczkomatach®
InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – we
współpracy z GreenWay Polska rozpoczął budowę sieci stacji ładowania
dla

samochodów

elektrycznych.

Stacje

znajdą

się

w

centrach

dystrybucyjnych InPost oraz przy Paczkomatach®.
–

InPost

jest

najnowocześniejszą
logistyczną

w

Europie

względem

firmą
pod

innowacyjnych,

ekologicznych rozwiązań i nie
spoczywamy na laurach. Mamy
największą

w

Europie

sieć

punktów odbioru przesyłek poza
domem

–

dzięki

czemu

codziennie ograniczamy emisję
CO2 o 75% w porównaniu do
dostaw kurierskich. Mamy jedną z największych w Polsce flot samochodów
elektrycznych i bardzo mocno inwestujemy w jej rozbudowę. Instalujemy panele
fotowoltaiczne, aby Paczkomaty® InPost były autonomiczne i ekologiczne,
dodatkowo otoczone są antysmogową kostką. Teraz robimy kolejny krok –
stacje ładowania samochodów elektrycznych. W przyszłości Paczkomat® InPost
będzie nie tylko wielousługowym punktem pozwalającym odbierać i nadawać
przesyłki oraz realizować różnego rodzaju usługi – ale także autonomiczna
stacja ładowania, gdzie będzie można naładować telefon, hulajnogę czy
samochód – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.
Przygotowując się do elektryfikacji floty, InPost jeszcze latem tego roku
przeprowadził przetarg na budowę infrastruktury, dostawę i montaż stacji
ładowania

oraz

zarządzanie

i

serwis

we

wszystkich

swoich

centrach

logistycznych. Był to jak dotąd największy przetarg branży elektromobilnej

w Polsce.
W ramach projektu GreenWay Polska dostarczy i zainstaluje w centrach
logistycznych InPost stacje ładowania AC oraz DC. Firma będzie się także
zajmować zarządzaniem ładowarkami i ich serwisem.
– Elektryfikacja floty samochodowej to nie tylko kupno samochodów. Wymaga
ona także przygotowań na poziomie infrastruktury ładowania. Współpraca
z InPost to największy jak do tej pory projekt elektromobilny dla biznesu
w Polsce. Cieszymy się, że możemy pomóc naszym partnerom realizować
ambitne cele minimalizowania śladu węglowego – mówi Rafał Czyżewski,
prezes GreenWay Polska.
Ponadto InPost powiększa flotę o kolejne kilkaset pojazdów elektrycznych,
w tym ponad 250 Nissanów e-NV200 oraz 10 eSprinterów w Mercedes Benz,
które dołączyły do obecnej floty samochodów elektrycznych InPost. Samochody
będą

wykorzystywane

przez

kurierów

oraz

na

potrzeby

dostaw

do Paczkomatów® w miastach partnerskich programu Green City. To dla InPost
kolejny krok rozwoju konceptu „Green City” – czyli pakietu nowoczesnych usług
dla miast, który realizowany jest już w Sopocie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie,
Kielcach,

Wałbrzychu,

Częstochowie,

Rybniku,

Białymstoku,

Chełmie,

Wrocławiu, Bytomiu, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
InPost (AEX: INPST) to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony w 1999 roku przez
Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć ponad 19.000 Paczkomatów® w Polsce, Wielkiej Brytanii
i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce,
współpracując z ponad 28.000 e-sprzedawców.
Strategicznie umiejscowiony w szybko rozwijającym się ekosystemie e-commerce, korzysta ze sprzyjających
trendów rynkowych – co pozwala na szybkie wdrażanie nowych maszyn.
Paczkomaty® InPost zapewniają konsumentom tańszą, elastyczną, wygodną, przyjazną dla środowiska i
bezdotykową opcję dostawy. Dzięki temu InPost tworzy najbardziej ekologiczne rozwiązanie dostaw dla handlu
elektronicznego – dostawa do Paczkomatów® redukuje emisję CO2 o dwie trzecie w porównaniu z dostawami
kurierskimi na obszarach miejskich i aż o 90% na obszarach wiejskich. Ponadto pozwala na zmniejszenie
zatorów komunikacyjnych, a także zapewnienie wygodniejszego rozwiązania w zakresie dostarczania paczek
konsumentom w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i bez konieczności oczekiwania na przesyłkę w
domu.
Wysoce wydajna infrastruktura IT i szybkie wdrażanie nowych technologii stanowią podstawę działalności i
rozwoju InPost. Aplikacja mobilna InPost „InPost Mobile” to jedna z najpopularniejszych aplikacji
w Polsce z blisko 7 mln aktywnych użytkowników.
W styczniu 2021 InPost z sukcesem zadebiutował na giełdzie EURONEXT Amsterdam.
W lipcu 2021 roku InPost z sukcesem sfinalizował przejęcie Mondial Relay, wiodącej francuskiej firmy
dostarczającej przesyłki w formacie ‘poza domem’ we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim.
Tym samym InPost stał się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. InPost i Mondial Relay
dostarczyły łącznie w 2020 roku ponad 440 mln przesyłek.

Więcej informacji na: www.inpost.pl
GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności.

Jest to najintensywniej rozwijająca się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie
Europy. Firma istnieje od 2011 r. (w Polsce od 2016 r.) i stawia sobie za cel upowszechnienie pojazdów
elektrycznych, by Europa Środkowa i Wschodnia stała się czystsza, zdrowsza oraz mniej uzależniona od ropy
naftowej. Obecnie w sieci GreenWay znajduje się ponad 420 publicznych stacji ładowania, z czego w Polsce
299. Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy.
Oprócz usług ładowania, GreenWay oferuje także profesjonalne usługi w zakresie budowy i zarządzania
infrastrukturą ładowania dla innych podmiotów. Oferta obejmuje instalację, konfigurację, utrzymanie i
zarządzanie punktami ładowania, również w formie najmu. Firma obsługuje też posiadaczy samochodów
elektrycznych korzystających z usług ładowania należących do partnerów GreenWay. Dodatkowo GreenWay
oferuje kompleksowe rozwiązania firmom i instytucjom chcącym przekształcać swoją flotę w elektryczną.

Więcej informacji na: www.greenwaypolska.pl

