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APLIKACJA INPOST MOBILE MA PONAD 9,3 MLN 

UŻYTKOWNIKÓW 

Druga najpopularniejsza polska aplikacja mobilna 

Aplikacja InPost Mobile wg badań Mediapanel Gemius ma już ponad 

9,3 mln użytkowników i jest drugą najbardziej popularną 

ecommerce’ową aplikacją mobilną w Polsce. Za pośrednictwem InPost 

Mobile można nadawać i odbierać przesyłki w Paczkomatach®, a także 

korzystać z popularnych, dodatkowych usług – takich, jak szybkie 

zwroty, przedłużenie terminu odbioru przesyłki z Paczkomatu® czy 

Strefa Ułatwionego Dostępu. 

– Aplikacja InPost Mobile to centrum 

naszej komunikacji z klientem. 

Pozwala łatwo zarządzać 

przesyłkami i korzystać z coraz 

szerszego wachlarza usług 

dodatkowych. Aż 9,3 mln naszych 

klientów jest najlepszym dowodem, 

jak nasza ciągła praca nad 

wprowadzaniem nowych usług 

i doskonaleniem korzystania z nich w aplikacji zostaje doceniona przez 

użytkowników. Mogę śmiało powiedzieć, że ani w Polsce, ani w Europie nikt 

w branży logistycznej nie dysponuje tak dopasowanym do potrzeb klientów 

i wygodnym narzędziem do zarządzania relacjami oraz komunikacją z klientem. 

Tworząc aplikację w centrum postawiliśmy potrzeby naszych klientów i właśnie 

pod te potrzeby zbudowaliśmy odpowiednią infrastrukturę technologiczną. 

Jestem dumny, że to zaowocowało tak wysoką pozycją na liście najchętniej 

używanych aplikacji w Polsce. Na pewno jednak nie osiądziemy na laurach i już 

wkrótce użytkownicy naszej aplikacji mogą spodziewać się kolejnych nowych 

funkcjonalności – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost. 

Na początku stycznia aplikacja InPost Mobile wzbogaciła się o nową 



 

 

funkcjonalność, „szybkie zwroty”. Te wykonuje się tylko z jej użyciem, bez 

konieczności drukowania etykiet. Każdy użytkownik aplikacji może dokonywać 

zwrotów bezpośrednio z aplikacji mobilnej, zaraz po odbiorze paczki. Zwracany 

towar można nadać w dowolnym Paczkomacie®. Sam proces zwrotu przesyłki 

jest szybki i bardzo intuicyjny. Dodatkowo klient od razu może śledzić w aplikacji 

drogę powrotną paczki do nadawcy. 

Użytkownicy aplikacji InPost Mobile mogą też korzystać z usługi dla osób 

niewysokich i osób z niepełnosprawnościami – Strefa Ułatwionego Dostępu. 

Opcja ta zapewnia dostarczanie paczek do niżej położonych skrytek 

w Paczkomatach®, na wysokości pomiędzy 30 a 150 cm. Jest dostępna 

wyłącznie w aplikacji InPost Mobile i odpowiada na zgłaszane przez 

użytkowników potrzeby. 

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 20.000 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 technologiczna i szybkie wdrażanie nowych rozwiązań stanowią podstawę 
działalności i rozwoju InPost. Aplikacja mobilna InPost „InPost Mobile” to jedna z 
najpopularniejszych aplikacji w Polsce. 

W styczniu 2021 InPost z sukcesem zadebiutował na giełdzie EURONEXT Amsterdam. 

W lipcu 2021 roku InPost 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 2021 roku ponad 517 mln przesyłek. 

Więcej informacji na: www.inpost.pl 

http://www.inpost.pl/

