Komunikat prasowy
24 sierpnia 2022 r.

Füsun Wehrmann została Chief of Technology w Grupie
InPost
Nowy dział w strukturze InPost
InPost, lider wśród logistycznych platform e-commerce w Europie,
wzmacnia swoje zasoby technologiczne. Od 24 sierpnia 2022 roku Füsun
Wehrmann dołącza do zespołu jako Chief of Technology (CTO), nowej roli
stworzonej w strukturze firmy.

- InPost jest jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w
Europie. Wprowadzone przez nas innowacje zrewolucjonizowały dostawę
ostatniej mili i już na stałe zmieniły nawyki Polaków. Teraz skutecznie
zachęcamy Europejczyków do udziału w tej rewolucji ekologicznej. Zgodnie z
prawem Moore'a, wszystkie wykładnicze zmiany uwalniają niewyobrażalny
potencjał i znajdują sposoby na rozwiązanie najtrudniejszych problemów świata.
Takie zmiany są możliwe tylko wtedy, gdy innowacyjna i dobrze funkcjonująca
baza technologiczna staje się częścią równania. Jestem przekonany, że zespół,
który zbudowaliśmy pod kierownictwem Füsun, jest w stanie zrealizować więcej
niż jedno przedsięwzięcie, które zrewolucjonizuje wysyłanie i odbieranie paczek
i sprawi, że sam proces będzie jeszcze szybszy i bardziej przyjazny dla planety
na każdym rynku, na którym działamy. Oprócz ogromnego doświadczenia
zdobytego w sektorze IT, Füsun pokazała, jak wpływowa może być kobietaprzywódca w kształtowaniu organizacji w kierunku sprawiedliwości i ciągłego
doskonalenia kultury, mówi Rafał Brzoska, CEO i założyciel InPost.
Na nowo utworzonym stanowisku Füsun Wehrmann będzie odpowiedzialna za
stworzenie, wraz z zespołem ekspertów, długoterminowej strategii optymalizacji
i maksymalizacji korzyści skali w procesach biznesowych. Do jej zadań należeć
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zadowolenie klientów z usług oferowanych przez Grupę InPost. Zostanie to
wsparte jej ponad 25-letnim doświadczeniem w inżynierii, rozwoju produktu i
projektowaniu, w połączeniu z globalną wizją ciągłego rozwoju naszych
możliwości technologicznych. Füsun zyskała doświadczenie dzięki współpracy z
takimi markami jak Microsoft, Vodafone, Naspers & OLX i Wayfair. Füsun
Wehrmann rozpoczyna współpracę z Grupą InPost 24 sierpnia 2022 roku.

O InPost
InPost (AEX: INPST) to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony przez Rafała Brzoskę InPost to obecnie wiodąca
platforma dostaw dla e-commerce, która zrewolucjonizowała rynek przesyłek w Polsce. Jej pierwsze automaty paczkowe
(Paczkomat®) oznaczone żółto-czarnym logo pojawiły się w Krakowie w 2009 roku i bardzo szybko stały się charakterystycznym
elementem polskich miast. Dziś oparta o te urządzenia jest największą i najwygodniejszą automatyczną siecią odbioru i nadawania
przesyłek w Europie – to łącznie ponad 22 tysięcy nowoczesnych urządzeń, z czego już niemal 18 tysięcy w Polsce. InPost świadczy także
usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 000 e- sprzedawców. Tylko w roku 2021
firma w ramach usług kurierskich i w automatach paczkowych obsłużyła 517,6 milionów przesyłek.
Od samego początku ambicją Rafała Brzoski było wyjście daleko poza granice kraju i stworzenie największego sukcesu biznesowego
Polski na arenie europejskiej. Usługi InPost są dziś dostępne także dla klientów w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpani,
Portugali i krajach Beneluxu. W lipcu 2021 roku InPost przejął za 513 mln euro francuskiego potentata logistycznego Mondial Relay, co
było największą polską prywatną inwestycją zagraniczną. Wejście firmy w 2021 roku na giełdę EURONEXT-Amsterdam było
największym debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii kontynentu.
Urządzenia Paczkomat® InPost zapewniają konsumentom tańszą, elastyczną, wygodną, przyjazną dla środowiska i bezdotykową opcję
dostawy. Dzięki temu InPost tworzy najbardziej ekologiczne rozwiązanie logistyczne dla handlu elektronicznego – dostarczenie do
Paczkomatu 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.
Aplikacja mobilna InPost „InPost Mobile” to jedna z najpopularniejszych aplikacji w Polsce.
Więcej informacji na: www.inpost.pl

