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PACZKOMATY® INPOST Z GWARANCJĄ DOSTAWY
DO 22 GRUDNIA
Każdy zdąży zamówić świąteczne prezenty!
InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – jako
jedyny operator logistyczny w Polsce wprowadził gwarancję dostawy
przed Świętami Bożego Narodzenia dla wszystkich przesyłek nadanych
do 22 grudnia włącznie. Dzięki temu można zamawiać świąteczne
prezenty bez obawy, że nie zdążą dotrzeć na czas.
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logistycznej w Polsce, a sądzę, że i w Europie
nie może dać podobnej gwarancji. Dzięki
temu nasi klienci mogą spokojnie zamawiać
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paczkowy przed Świętami to wyzwanie dla
wszystkich operatorów logistycznych, ale
InPost

jest

doskonale

przygotowany

na to wyzwanie. Co roku w tym sezonie
obsługujemy

miliony

przesyłek.

Jednak

dzięki olbrzymim inwestycjom – m.in. w tym
roku nasza sieć Paczkomatów® zwiększyła do początku grudnia o 50% –
możemy pozwolić naszym klientom cieszyć się z zakupów do ostatniej chwili
z gwarancją, że bezpiecznie dotrą one przed pierwszą gwiazdką – podkreśla
Rafał Brzoska, prezes InPost.

Ponadto InPost wprowadził bez dodatkowych opłat dostawę przesyłek w dniu
nadania w 20 miastach w Polsce. Z tego wygodnego, bezpłatnego usprawnienia
korzystali mieszkańcy Warszawy i Łodzi – gdzie nawet 3/4 przesyłek trafia
do Paczkomatów® tego samego dnia. Teraz dołączyli do nich mieszkańcy
Krakowa,

Wrocławia,

Poznania,

Gdańska,

Gdyni,

Szczecina,

Torunia,

Bydgoszczy, Białegostoku, Olszyna, Katowic, Sosnowca, Gliwic, Częstochowy,
Bielska-Białej, Radomia, Lublina i Rzeszowa.
Paczkomaty® InPost są najbardziej ekologiczną formą zakupów internetowych.
Z analiz InPostu wynika, że zamówienie przesyłki do paczkomatu zmniejsza
emisję CO2 nawet o 75% w porównaniu do dostawy bezpośrednio do domu
klienta. Tylko w 2020 roku dostawy do Paczkomatów® InPost ograniczyły
emisję CO2 o ponad 180.000 ton. Dalszy rozwój i optymalizacja sieci
Paczkomatów® InPost przyczyni się to do ograniczenia ruchu samochodowego
w miastach, co przełoży się na poprawę jakości powietrza i ochronę klimatu.
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 fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce,
współpracując z ponad 40.000 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 8 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

