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INPOST I OLX – STRATEGICZNE PARTNERSTWO
Użytkownicy OLX z dostępem do 16 tys. Paczkomatów®
InPost
InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – i OLX
nawiązały strategiczne partnerstwo w zakresie logistyki przesyłek
dostępnych dla użytkowników serwisu ogłoszeniowego OLX. Umowa
została podpisana na 5 lat.
– To kolejna bardzo ważna, strategiczna umowa InPost.
Współpracujemy praktycznie ze wszystkimi platformami
sprzedażowymi działającymi w Polsce. Zakładamy, że
już w pierwszym roku współpracy zanotujemy istotne
wolumeny kierowane do Paczkomatów® InPost – bo
dostawy do naszych Paczkomatów® są najczęściej
wybieraną formą dostawy przez klientów e-commerce w
Polsce. Nasza infrastruktura jest w pełni przygotowana
na obsługę zwiększonego ruchu, gdyż tylko w ubiegłym
roku zrealizowaliśmy olbrzymi program inwestycyjny
kończąc rok z liczbą ponad 16 tysięcy Paczkomatów®.
Wciąż jednak mamy jeszcze przestrzeń dla kolejnych
tego typu umów i strategicznych partnerstw – podkreśla
Rafał Brzoska, prezes InPost.
– Usługa Przesyłek OLX cieszy się coraz większą
popularnością. Opcja ta dostępna jest już w ponad połowie czyli niemal 13 mln
ogłoszeń obecnych na naszej platformie. Cieszymy się na partnerstwo z InPost.
To

kolejny

krok

w realizacji

naszego

celu,

którym

jest

dostarczanie

użytkownikom komfortowych rozwiązań – mówi Michał Malewski, general
manager OLX.
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

