
Udanych Wakacji!
Długo wyczekiwane przez wszystkich uczniów - i oczywiście ich opiekunów - wreszcie  

są… wakacje! Niezależnie od tego, czy masz dzieci, zapewne co roku czekasz z utęsknie-

niem na ten moment. Wysoka temperatura na dworze, basen na działce, wyczekany urlop.  

W tym roku może jeszcze nie w ciepłych krajach, bo pandemia wciąż daje nam się we znaki, 

ale wolny czas w Polsce też może być wspaniały. Zwłaszcza, że w naszym kraju jest mnóstwo 

naprawdę przepięknych, wartych odwiedzenia miejsc. 

Wakacje to również dla wielu z nas wspomnienia - szczęśliwe i beztroskie lata dzieciństwa. 

Bez wszechobecnych komputerów, tysięcy samochodów i przytłaczającego natłoku informacji. 

Niech ta nostalgia minionych czasów nie przyćmi nam jednak piękna tych obecnych, co prawda 

nie najłatwiejszych, ale… naszych. Bo przecież najpiękniejszy nie jest sam czas, a korzystanie 

z niego w pełni, w stu procentach. Niezależnie czy będzie to znalezienie nowego hobby, 

aktywność fizyczna, czy po prostu wypoczynek i robienie absolutnie niczego. Pozwólmy 

sobie odpocząć w naszym stylu - sielsko, leniwie, aktywnie, niezależnie od wieku i zawodu.

A jak my planujemy spędzić te miesiące? Na pewno w ruchu - jak zawsze! Każda z naszych 

stacji ma na ten czas wiele planów dotyczących waszych przesyłek, ale nie tylko! Oczywiście 

skorzystamy też z uroków dni wolnych od pracy! Wybieramy się na wakacje i wycieczki tu-

rystyczno-krajoznawcze, pamiętając jednak o stałej opiece nad naszymi klientami. Zawsze 

ktoś będzie czekał na wasze paczki i wiadomości w naszych biurach. Bo nawet gdy inni 

przewoźnicy odpoczywają, my zawsze stajemy na wysokości zadania i jesteśmy do dyspozycji 

naszych klientów 24/7. 

Udanych i sielskich wakacji - tych polskich i zagranicznych - życzy cały Zespół GO!

GO! - Nie tylKO - exPress!

Jeśli myślisz, że naszą najważniejszą zaletą jest dostarczanie przesyłek w sposób ekspre-

sowy… nie mylisz się! Jeśli jednak wydaje Ci się, że to nasza jedyna przewaga, ewidentnie 

powinieneś zapoznać się z katalogiem naszych usług. tak się składa, że właśnie wydrukowa-

liśmy mnóstwo nowych, świeżutkich i wciąż pachnących tuszem drukarskim broszur, dzięki 

którym poznasz nas od podszewki. Jeśli chcesz się z nimi zapoznać, napisz do nas maila 

na adres: info@general-overnight.pl lub skontaktuj się ze swoim doradcą GO! - razem 

uzgodnimy sposób dostawy… ekspresowej oczywiście!

Magazyn ciekawostek i nowinek z GO! Express & Logistics Wydanie 02 / 2021

Z ostatniej chwili

OBserWuJ NAs NA liNKeDiN!

Mamy coś dla fanów portali społecznościowych - w ostatnim czasie bardzo prężnie dzia-

łamy na kolejnej platformie - linkedin. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się  

w GO!, a także mieć dostęp do najświeższych nowinek ze świata KeP, nauki i techniki  

- bądź tam z nami! Czekamy na twoje komentarze pod nowymi postami - zaobserwuj 

nas i bądźmy w ciągłym kontakcie. 
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GO! Poznań & Grawer Polska

GO! Transport Towarów Niebezpiecznych

BeZPieCZNy trANsPOrt  
NieBeZPieCZNyCh PrZesyłeK

transport towarów niebezpiecznych nie należy do najłatwiejszych zleceń. Wymaga odpo-

wiednio przeszkolonego personelu, a także wiedzy z zakresu bezpiecznego przewozu nie-

bezpiecznych artykułów. W końcu przewoźnik również bierze na siebie odpowiedzialność nie 

tylko w kwestii własnego bezpieczeństwa, ale i najbliższego otoczenia. Jesteśmy na szczęście 

doskonale przygotowani również na takie przesyłki.  

Z GO! przy wysyłce towarów niebezpiecznych masz po swojej stronie partnera, który 

nie tylko pracuje z najwyższą starannością i gwarantuje absolutne bezpieczeństwo, ale 

także doskonale zna wszelkie przepisy i wymagania prawne. Przestrzeganie wszystkich 

wymagań jest na bieżąco monitorowane przez zewnętrznego specjalistę ds. towarów 

niebezpiecznych - który podobnie jak my jest dostępny 24 godziny na dobę, 365 dni 

w roku.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę w tym zakresie? 

-  Mamy wykwalifikowaną kadrę zgodnie z ADr i iAtA DGr, od przyjęcia zamówienia przez 

naszych kurierów po obsługę przesyłek.

-  Oferujemy kompleksowe wyposażenie pojazdów i obszarów przeładunkowych zgodnie 

z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych.

-  Ciągle kontrolujemy zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi dotyczącymi pako-

wania, oznakowania i dokumentów towarzyszących.

-  Posiadamy wspomaganą informatycznie realizację zleceń z automatycznym porówny-

waniem danych materiałowych, sprawdzaniem mieszanych zakazów załadunku i przy-

gotowywaniem dokumentów przewozowych dla określonych odcinków trasy.

-  Zapewniamy dedykowane opisy procesów i plany awaryjne.

WyJątKOWA WsPółPrACA PrOstO Z WielKOPOlsKi 

GO! to nie tylko my - pracownicy, ale również, a może przede wszystkim, nasi 

klienci. Każdy z nich jest inny, każdy ma inne wymagania i potrzebuje innych, 

skrojonych na swoją miarę rozwiązań. Czasem są to dostawy produktów niebez-

piecznych, żywych zwierząt czy przesyłek ponadgabar ytowych, a czasem lekkie 

przesyłk i  koper towe,  k tóre wymagają jednak kontro l i  tożsamośc i  odbiorcy,  

bo zawierają poufne dokumenty. Każdy z przypadków jest inny, ale zawsze dopracowany 

w stu procentach i dopięty na ostatni guzik. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej  

o współpracy z nami, przeprowadziliśmy krótki wywiad z jednym z klientów GO! Poznań 

- firmą Grawer Polska.

Od jak dawna i dlaczego współpracujecie akurat z GO! General Overnight Poznań?

Współpracujemy z GO! od 2016 roku. Potrzebowaliśmy solidnego kuriera , dzięki któremu 

moglibyśmy rozwinąć sprzedaż naszych produktów poza granicami naszego kraju. Głównie 

na rynku zachodnim.

Czy zdarzają się wam sytuacje podbramkowe wymagające natychmiastowej ob-

sługi kurierskiej i czy GO! staje na wysokości zadania?

Zdarzają się różne sytuacje, czasem trudne ale z pomocą niezawodnego GO! zawsze udaje 

się znaleźć zadowalające rozwiązanie 

Jak oceniacie kompetencje pracowników GO!?

GO! to nie tylko kurier, który dostarcza nasze paczki. GO! to nasz partner biznesowy, który 

pomaga nam spełniać wymagania naszych klientów. Dzięki zaangażowaniu pracowników 

GO! nierzadko unikamy niemiłych sytuacji. Klienci są zadowoleni z terminowych dostaw, 

a zadowolenie klientów przekłada się na ilość zamówień .

Czy wasze przesyłki wymagają szczególnego traktowania? Jeśli tak - jak radzi sobie 

z tym GO!?

Nasze paczki bywają bardzo ciężkie, ale GO! radzi sobie z nimi bardzo dobrze. Ogólnie 

mówiąc GO! to świetny partner, który tak naprawdę nigdy nie zawodzi. Gdyby jeszcze był 

tańszy to byłby ideałem , ale nie można mieć wszystkiego 
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W miejscowości luboń pod Poznaniem mieści się jedna z naszych stacji  
- GO! General Overnight Poznań. to właśnie tam każdego dnia siedmioosobowy 
zespół pod przywództwem Piotra Bareja zajmuje się przesyłkami z tego regionu. 
Kim są pracownicy GO! Poznań, jaka atmosfera panuje w biurze i co jest sekre-
tem ich sukcesu? Piotr podzielił się z nami kilkoma informacjami o swojej stacji. 

Kiedy powstała stacja i ile zatrudniacie osób? Jak dobierasz pracowników - czy powinni 

mieć jakieś szczególne cechy i umiejętności? 

Oddział GO! Poznań powstał w 2008 roku a jego dyrektorem jestem od 2015. Początkowo 

prowadziłem oddział sam i zatrudniony był jeden kurier. W miarę wzrostu sprzedaży i ilości 

przesyłek, a co za tym idzie działań operacyjnych – zatrudniłem handlowca, który czasami 

pomagał mi w działaniach bieżących. Kolejnym krokiem było zatrudnienie osoby operacyj-

nej i kolejnego kuriera, a następnie osoby do spraw administracyjnych. Na dzień dzisiejszy 

jest nas 7 osób, a w tym 2 kurierów. Moje podstawowe wymagania dotyczące pracownika 

to kreatywność i samodzielność. Praca w GO! niejednokrotnie wymaga szybkich i dobrych 

decyzji – bez długiego procesu decyzyjnego jak w korporacjach. Dobieram członków ze-

społu i współpracuję z nimi na takich zasadach, jakie sam chciałbym mieć w pracy: zaufanie 

i partnerstwo oraz zaangażowanie i odpowiedzialność.

Jaka atmosfera panuje w waszym biurze?

Z GO! związany jestem już ponad 10 lat i kiedyś wspólnie, aczkolwiek niezależnie z kilkoma 

osobami (również z zagranicznych oddziałów GO!) stwierdziliśmy, że firma jest jak stare dobre 

małżeństwo. Choćbyś się rozstał to będziesz chciał jak najszybciej wrócić. Na tej podstawie 

mogę stwierdzić, że w pracy panuje wybitnie rodzinna atmosfera. Jednak jest jedna żelazna 

zasada – kiedy jest dużo pracy to nie ma żartów, a kiedy żartujemy to zawsze wiemy, kiedy 

przestać.

Czy podczas pandemii pracowaliście zdalnie?

W roku 2020 było wiele perturbacji. Głównie pracowaliśmy w biurze, przy czym w systemie 

rotacyjnym, aby w miarę możliwości nie pozostawić naszych Klientów bez wsparcia. Wiele 

firm, z którymi współpracujemy to wieloletni kontrahenci, bez nas w tym trudnym czasie 

byłoby im znacznie trudniej. Praca zdalna w „kurierce” nie jest możliwa z punktu widzenia 

obsługi klienta i pracy operacyjnej ze zleceniami. Z tego powodu nie mogliśmy opuścić 

biura całkowicie (pracować tylko zdalnie) – co więcej, nasi klienci często dzwonią na tele-

fon stacjonarny i mam wrażenie, że było to dla nich pewną ostoją i punktem zaczepienia  

do „normalności”. Wiele osób spośród naszych kontrahentów pracowało zdalnie - ze wszystkimi 

zaletami i wadami tej pracy – GO! Poznań stało na posterunku, pod telefonem i „na mailu” 

– biuro nie było zamknięte ani jeden dzień.

Jaki jest sekret waszego sukcesu - jak udaje wam się zapewniać najwyższy poziom 

obsługi klientów?

Z mojej perspektywy sukces wynika z kilku prostych zasad: praca z naszymi Klientami  

to rodzaj partnerstwa, kontakty między nami to szczerość i otwartość, kreatywność zespołu 

to sposób na znalezienie idealnego rozwiązania w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. 

Dawniej motto GO! brzmiało: GO! Alles geht (GO! wszystko jest możliwe), a dziś motto brzmi: 

GO! beyond limits (GO! poza granicami). Wychodzimy poza granice standardowych usług 

kurierskich, oferujemy wartość dodaną. i najważniejsze – szanujemy i poważnie traktujemy 

każdego naszego Klienta. Wydaje mi się, że motto doskonale oddaje to co jesteśmy w stanie 

zrobić, aby nasi Klienci byli zadowoleni z jakości naszych usług.

Czym zajmujecie się w wolnym czasie, poza pracą w GO!? 

Pracownicy GO! Poznań są w szerokim przedziale wiekowym – od 25 do ponad 60 lat. 

Z tego tytułu zainteresowania są bardzo różne i jednocześnie ciekawe. Jednego z kolegów 

w wolnym czasie pochłania łowienie ryb, innego przygotowywanie potraw – a szczególnie 

wędzenie, kolejny jest na bieżąco z polityką krajową i zagraniczną. Jeszcze ktoś inny uwielbia 

ogrodnictwo lub interesuje się lingwistyką. Ja osobiście jestem fanem motoryzacji, szczególnie 

japońskiej z lat ’90. Cały zespół łączy jedno – praca w świetnej atmosferze ze świetnymi 

Klientami w świetnej sieci GO!

W sumie można by ułożyć z tego wszystkiego ciekawą historyjkę…

Pojechali na ryby, które chcieli potem uwędzić. Jechali youngtimerem Mitsubishi, spotkali 

wędrowca, któr y wybierał się na międzynarodowy wiec polityczny, ale słabo znał  

języki… 

GO! General Overnight Poznań
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Poznajmy się

W hANDlu CZuJe się JAK ryBA W WODZie 

Jeśli współpracujesz z GO! Warszawa, prawdopodobnie go znasz. Jeden 
z naszych najlepszych handlowców w stolicy - radosław sysik, zgodził się 
udzielić odpowiedzi na kilka pytań i opowiedzieć o swojej pracy w GO!  
Poznajcie się bliżej!

Od jak dawna i na jakim stanowisku pracujesz w GO!?

W GO! express & logistics pracuje od 2016 roku na stanowisku sales Managera.

 

Dlaczego wybrałeś akurat tę pracę i firmę?

Z wykształcenia jestem inżynierem logistyki transportu samochodowego i od zawsze intere-

sowała mnie branża transportowa. Moja pierwsza praca polegała na obsłudze aptek na za-

danym obszarze. Obsługa ta polegała na codziennym przyjmowaniu zleceń od działu obsługi 

klienta, w którym apteki składały zlecenia, a moją rola było oszacowanie pilności zamawianych 

lekarstw i doręczanie ich do odpowiednich aptek na konkretny czas. Moja dalsza przygoda 

w transporcie to Dhl Global Forwarding i tNt express w którym przepracowałem blisko 7 

lat. Po tNt krótki czas spędziłem w firmie PeKAes (Ftl) ale jednak nie spedycja, a przesyłki 

kurierskie są tym, co chcę oferować klientom. usługa kurierska jest produktem elastycznym, 

który można dostosować do niemal każdej branży. szukałem firmy która na ówczesny czas 

zajmowała się ekspresowymi przesyłkami i nie była dużą i znaną firmą w Polsce. tu pojawiła 

się możliwość pracy w GO! express i po rozmowie z Martinem postanowiłem podjąć próbę 

budowy wzrostów sprzedaży i promocji firmy.

 

Czym zajmujesz się w GO!?

W GO! zajmuję się sprzedażą usług kurierskich w transporcie międzynarodowym jak i opieką 

posprzedażową, na obszarze Warszawy i okolic. Kiedy pojawiają się nowi handlowcy, mam 

przyjemność przeprowadzać szkolenia z zakresu sprzedaży i kontaktu z klientem.

 

Jak oceniasz atmosferę pracy w biurze w Warszawie i współpracę w środowisku 

międzynarodowym? Czy ze współpracownikami spotykacie się tylko w pracy, czy 

również poza nią?

Atmosfera pracy w GO! jest bez wątpienia tym czynnikiem, który sprawia iż samo przycho-

dzenie do biura i sama praca nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem stresowym. 

Każdy z nas może w pełni skupiać się na swoich obowiązkach i wypełniać je w sposób kom-

fortowy. Panuje tu atmosfera w pełni przyjazna i przyjacielska. sama praca w środowisku mię-

dzynarodowym daje nowe doświadczenia, którymi możemy się stale dzielić pomiędzy naszymi  

krajami.

Nasz zespół spotyka się najczęściej w piątki po pracy na wspólnych grillach, co daje w jeszcze 

większym stopniu możliwość na poznanie się prywatnie.

Jak wygląda typowy dzień pracy w biurze GO! w Warszawie?

Pracę rozpoczynamy około godziny 8 rano przeglądem skrzynek mailowych, by móc w jak 

najszybszym czasie zareagować na ewentualne problemy jakie się pojawią. Nasi klienci muszą 

takie informację uzyskać bezpośrednio od nas jako ich opiekunów - działu operacyjnego. 

Każdy z naszych pracowników ma ustalone zasady pracy, które mniej więcej muszą zawierać 

się w określonym czasie. Oczywiście mamy na uwadze, iż proces logistyczny jest dynamiczny 

i zmienny, tak więc nasz dzień pracy może w każdej chwili ulec zmianie. Dział operacyjny po 

przeanalizowaniu wszystkich statusów zleca kurierom nowe odbiory/doręczenia przesyłek. 

Dział handlowy od samego rana kontaktuje się z klientami, do których wysłał wcześniej ofer-

ty, by uzyskać jak najwięcej wiadomości o możliwości rozpoczęcia współpracy i omówienia 

szczegółów operacyjnych. Następnym zadaniem handlowym jest poszukiwanie nowych po-

tencjalnych klientów i składanie im naszej propozycji obsługi ich biznesu w środowisku mię-

dzynarodowym. Absolutnie jednak nie możemy zapomnieć o naszych aktualnych klientach,  

z którymi również się kontaktujemy, by wiedzieli że nie tylko sprzedajemy im obsługę  

ale również obserwujemy i kontrolujemy jakość współpracy. Naszym celem jest, by pozyskany 

klient w GO! express & logistics miał jak najlepsze relację z naszym oddziałem. Na tę całość 

działań składa się cały oddział Warszawa, który zawsze pracuje i wygrywa razem. 

Czy praca w GO! zmieniła coś w Twoim życiu?

sama praca w GO! nie zmieniła nic znaczącego w moim życiu, ale utwierdziła mnie w przeko-

naniu o odpowiedzialności za innych pracowników. Mam tu na myśli, iż moje zaangażowanie 

w jakość i skuteczność pracy jest ściśle powiązane z komfortem pracy innych pracowników. 

Zwiększenie jakości pracy zmniejsza ewentualną konieczność rozwiązywania problemów, 

gdzie jak wiemy, czas w naszej branży ma kluczowe znaczenie.

Czym zajmujesz się poza pracą? 

Poza pracą staram się spędzać czas głównie z rodziną. Jak już wspomniałem wcześniej, mam 

12 letnią Zosię i 10 letniego Marcela. staram się kłaść nacisk, by relacje w rodzinie były w jak 

najlepszej kondycji. Daje to ogromny komfort gdy przychodzisz do pracy i nic nie zaprząta 

ci głowy i w pełni możesz poświęcić czas pracy. Naszą ogromną pasją z żoną są wyjazdy/

wycieczki, gdzie staramy się w każdym wolnym dniu być gdzieś w kraju czy za granicą.  

W okresie zimowym spędzam czas na nartach, również kiedy tylko mogę.   
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JAKi Jest NAJlePsZy sPOsóB NA utrZyMANie 
teMPerAtury żyWNOśCi PODCZAs trANsPOrtu?

Kiedy skorzystać z samochodu chłodni?

ten rodzaj transportu jest opłacalny w przypadku przewożenia większej ilości towaru.  

W praktyce oznacza to posiadanie towarów w ilościach paletowych. takie przesyłki  

nie muszą być specjalnie pakowane ze względu na utrzymanie wymaganej temperatury. 

Jednak problem może pojawić się podczas rozładunku, gdy przesyłka jest wyjmowana  

z ciężarówki chłodni. Jeśli nie zostanie natychmiast umieszczona w innym klimatyzowanym 

pomieszczeniu, łańcuch temperatur zostaje przerwany. Czy istnieje lepszy sposób na przewóz 

mrożonych produktów? i co w sytuacji, gdy są to mniejsze ilości lub gabaryty? 

Sięgnij po termobox! 

specjalne opakowania, których używamy umożliwiają transport mniejszych przesyłek jed-

nostkowych. Dzięki temu, jesteś w stanie osiągnąć optymalny stosunek kosztów transportu 

do wartości przewożonego towaru. Opakowanie można w pewnym stopniu wykorzystywać 

wielokrotnie, dzięki czemu nie przyczyniasz się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, 

o co zawsze staramy się dbać. Przewóz w termoboxach to bezpieczna i sprawdzona przez 

nas metoda. 

W naszej usłudze GO! Food logistics oferujemy ekspresowy przewóz żywności w kontro-

lowanej temperaturze. Niezależnie od tego, czy na dworze jest +30, czy wieje lodowaty 

wiatr, w naszych termoboxach mamy możliwość utrzymania stałej temperatury, niezbędnej 

do bezpiecznego przewozu każdej przesyłki - od mrożonek, przez napoje, po mięso. 

Zapewniamy temperaturę od 25 do aż -78°C, możliwość ciągłego monitorowania przesyłki 

podczas całego transportu oraz szereg materiałów opakowaniowych, aby jak najlepiej 

zabezpieczyć ładunek. 

Dlaczego nie potrzebujemy kontrolowanej temperatury w samochodach? Ponieważ w na-

szych termoboxach za utrzymanie temperatury odpowiada temoregulowany żel lub suchy 

lód, oraz specjalne opakowanie utrzymujące wymaganą temperaturę. Cała przesyłka trafia 

następnie do pudełka, dzięki czemu możliwe jest przewiezienie jej w najbardziej optymal-

nych i bezpiecznych warunkach. to dzięki temu nie musisz martwić się o to, czy produkty 

w paczkach odebranych przez nas o godzinie 16, po dostarczeniu o 9 rano kolejnego dnia 

wciąż będą świeże i w niepogorszonym stanie. Poradzimy sobie zarówno z owocami jak  

i mrożonkami, wymagającymi utrzymania ujemnej temperatury w całym łańcuchu dostawy. 

W naszej ofercie znajdziesz opakowania o różnych wymiarach - przystosowane do przewozu 

małych i dużych artykułów, aby te mogły pozostać w oryginalnych opakowaniach. 

Chętnie doradzimy, jaki rodzaj transportu będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni i za-

pewnimy materiały opakowaniowe dla twoich przesyłek. specjalnie przeszkolony i znający 

się na rzeczy personel pozostaje do twojej dyspozycji w każdej z naszych stacji i zapewni 

Ci stałą opiekę podczas całego procesu - od nadania, aż po dostarczenie przesyłki!

WArtO ByłO DOtrZeć DO teJ strONy…

...żeby dowiedzieć się o naszej letniej promocji GO! Do 31 sierpnia 2021 roku, w naszych 

stacjach możesz skorzystać z super okazji, którą przygotowaliśmy specjalnie dla naszych 

klientów. Skorzystaj ze zniżki -20% na wysyłki do Niemiec i Austrii, które dotrą 

tam w zaledwie 24 godziny! 

Oferujemy rozwiązania dystrybucyjne dla każdego sektora - nie ma znaczenia, czy po-

trzebujesz przesłać zamrożoną żywność, próbki nasienia czy żywe jaszczurki. Zapewnimy 

Ci również transport dzieł sztuki, kamer i innego sprzętu filmowego, lekarstw, części 

samochodowych i materiałów reklamowych. Nie boimy się także przewozu produktów 

szczególnie ciężkich, długich oraz niewymiarowych. Od lat współpracujemy z najróż-

niejszymi firmami z branż przemysłowych, automotive, medycznych czy zajmujących  

się zwierzętami - ich hodowlą, sprzedażą i rozrodem. 

 

stoimy otworem do każdej branży i jeżeli jeszcze nie posiadamy rozwiązań skrojonych na jej 

miarę, bez obaw, stworzymy je razem z tobą. Wszystkie nasze gotowe usługi oczywiście mogą 

zostać również spersonalizowane w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom 

twoim i twojej firmy, a także wzbogacone o szereg rozbudowanych usług dodatkowych. 

Z ich gamą możesz zapoznać się na naszej stronie internetowej general-overnight.pl,  

u swojego doradcy GO! oraz z naszych najnowszych folderów, o których możesz przeczytać 

na stronie pierwszej. 

Nie czekaj więc - skorzystaj z naszej propozycji i ciesz się szybką wysyłką w jakości  

GO! express, w niższej cenie!  

NIESPODZIANKA! Gdy na dworze upał 

Wielkość Wymiar wewnętrzny cm Pojemność  
litr

S 21 x 15 x 7 7

M 29 x 18 x 14 18

L 47 x 28 x 15 18

XL 47 x 28 x 15 18

XXL 49 x 27 x 21 27

WPisz hasłO summer21 
DO SwOjEGO ZAMówIENIA 

PrOmOcja ObOWiązuje 
dO 31 sierPnia 2021
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Ze sZtuKą NAM PO DrODZe

są sytuacje, w których priorytetem jest nie tylko szybkość przewozu,  
ale i delikatność, bo bezpieczeństwo paczek to sprawa życia i śmierci. tak dzieje 
się zazwyczaj, gdy transportujemy bardzo drogie i wyjątkowe materiały.

GO! w galeriach... i to nie handlowych

W gronie naszych klientów znajdziecie najwyższej klasy artystów - malarzy. ich dzieła do-

starczamy do licznych galerii i klientów zarówno w Polsce jak i europie. Jak nietrudno się 

domyślić, przewóz obrazów wymaga od nas wyjątkowej staranności i delikatności. Zdarza 

się, że są to pakunki o niestandardowych wymiarach i wymagają szczególnej ostrożności 

nawet pomimo doskonałego, wręcz pancernego ich zapakowania. Zawsze staramy się, żeby  

te cenne (zarówno pod względem finansowym jak i estetycznym i emocjonalnym) dzieła trafiały 

do miejsca docelowego w stanie nienaruszonym. Na bieżąco szkolimy i uczulamy naszych 

kurierów, żeby każdy współpracujący z nami artysta mógł być spokojny o bezpieczeństwo 

w transporcie swoich utworów. 

GO! na ekranach waszych telewizorów? 

Nie, nie wystąpiliśmy w filmie, ani reklamie ale pośrednio przyczyniliśmy się do powstania 

wielu z nich, dzięki współpracy z naszymi klientami. Ogromne zaplecze najlepszych na rynku 

kamer i obiektywów, a także profesjonalne studio, dają naszym kontrahentom możliwość 

uczestniczenia w wielu projektach dla najbardziej znanych na rynku firm, między innymi 

z branży spożywczej, czy motoryzacyjnej, a także organizacji dobroczynnych, oraz artystów. 

Praca dla branży filmowej nie należy do najłatwiejszych, począwszy od tego, że przewo-

żony przez nas sprzęt wymaga wyjątkowo delikatnego traktowania, skończywszy na fakcie,  

że czasowe dostarczenie przesyłek jest kwestią priorytetową. i właśnie przy takich wyzwaniach 

nasi kurierzy i konsultanci czują się jak ryba w wodzie. „Presja czasu jest ogromna, sprzęt musi 

dotrzeć na miejsce przez rozpoczęciem zdjęć, żeby operatorzy mieli czas na przygotowania. 

Czasami wymaga to od nas transportu w bardzo niestandardowych godzinach. Klienci często 

pytają, czy to w ogóle możliwe. A dla nas to żaden problem, bo działamy poza utartymi 

schematami, które niepotrzebnie ograniczałyby nas i naszych kontrahentów!” - wypowiada 

się jeden z naszych handlowców.  

Pracownicy GO! w sztuce

Oprócz obsługi artystów, przewozu ich dzieł i sprzętu, nasi pracownicy mają również osobi-

ste relacje z szeroko pojętą sztuką. W szeregach GO! znajdziemy między innymi muzyków 

grających i śpiewających w zespołach i chórach, malarzy tworzących wieczorami swoje 

obrazy w ramach odpoczynku po ciężkim dniu, poetów, którzy piszą wiersze i umieszczają 

je w internecie, grafików potrafiących stworzyć w programach do ilustracji dowolny, piękny 

świat, a także fanów makramy, którym kilometry sznurka i setki zaplątanych węzłów dodają 

skrzydeł. Mamy też mnóstwo złotych rączek, które potrafią stworzyć profesjonalny model 

dinozaura z niczego, kiedy ich dzieciakom przypomni się o pracy domowej na poniedziałek… 

w niedzielę wieczorem.

Może to dzięki tej artystycznej wrażliwości pracowników GO!, są oni w stanie jeszcze lepiej 

zrozumieć indywidualne potrzeby i problemy swoich klientów, a także - w miarę potrzeby  

- szybko i spontanicznie znaleźć najlepsze ich rozwiązanie. 

Szybko i bezpiecznie 

Nie czekaj, czytaj!

Jeśli ciekawią Cię nowinki związane z GO!, poszczególnymi stacjami i naszymi usługami, koniecznie 

odwiedź naszego bloga. Znajduje się on na stronie internetowej general-overnight.pl, w zakładce 

GO! BlOG. Oprócz bieżących kwestii z życia naszej firmy znajdziesz tam między innymi nowinki 

ze świata, liczne poradniki i diy. Nie zawsze dotyczące transportu. Dowiesz się z nich między 

innymi, jak wspomóc lokalną faunę i florę, jak domowymi sposobami wykonać piękne ozdoby  

w stylu boho i jakimi sportami na świeżym powietrzu zainteresować się w obecnym sezonie. Więc 

jeśli czytasz regularnie nasze mailingi (lub chcesz zacząć) i interesuje Cię ich treść, ale czasem 

giną Ci wśród innej korespondencji - znajdziesz to wszystko na naszym blogu.
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urlopy czas - start

WAKACJe W POlsCe -  KONieCZNOść CZy sZANsA?

Nie masz pomysłu na wakacje w Polsce? Zwykle wybieraliście się z rodziną 
i przyjaciółmi na wycieczki zagraniczne, ale w tym kolejnym pandemicznym 
roku roku musisz zorganizować wyjazd w granicach naszego kraju? Nie wiesz 
jakie rejony wybrać i szukasz inspiracji? A może dobrze znasz już polskie 
atrakcje i chcesz czegoś nowego? Koniecznie czytaj dalej i poznaj nasze 
propozycje na wakacje 2021!

Niełatwo jest przestawić się na podróżowanie wyłącznie w granicach kraju, kiedy od lat jeździło 

się w większości lub tylko na wczasy all inclusive pod palmami. istnieje milion zalet takich 

wyjazdów, które niewątpliwie większość 

z nas mogłaby wymieniać w nieskoń-

czoność, ale sami wiemy, jak wygląda 

obecna sytuacja związana z lataniem 

po świecie. Nie jest to najłatwiejsze… 

Jeszcze dwa lata temu wystarczyło kilka 

kliknięć i jeden przelew (często nawet  

na niezbyt wysokie kwoty), aby jeszcze 

tego samego dnia znaleźć się na gorących 

plażach popularnego wśród polaków 

egiptu, turcji czy Bułgarii. Ogromnym 

zainteresowaniem od lat cieszyła się 

również Chorwacja, Włochy i hiszpania  

ze swoimi wspaniałymi Wyspami Ka-

naryjskimi. Zanim jednak ponownie się 

rozmarzymy i zapragniemy tam lecieć  

i w tym roku, musimy sprawdzić wszystkie 

warunki przekroczenia granic, obostrzenia 

na miejscu i konsekwencje, jakie będzie  

za sobą niósł powrót do Polski. Może 

będzie to jedynie test na obecność wirusa  

- w najgorszym (paradoksalnie pozytywnym) 

przypadku albo nie wylecimy z kraju, 

albo trafimy na kwarantannę. i o ile takie 

zamknięcie po powrocie z tropikalnego 

raju nie będzie najgorszym pomysłem 

(powszechnie wiadomo przecież,  

że często po wakacjach - zwłaszcza tych 

z rodziną - trzeba odpocząć), o tyle 

spędzenie dwóch tygodni w hotelowym 

pokoju z widokiem na ocean, do którego 

nie możemy nawet iść, byłoby ciosem poniżej pasa. Dodatkową kwestią są szczepienia, które 

mogą wpłynąć w jakiś sposób na możliwość lub łatwość wjazdu do niektórych krajów. Wiemy 

już, że nie wszyscy chcą w nich uczestniczyć i mamy przeczucie, że takim osobom jeszcze  

w tym roku dużo łatwiej będzie podróżować w granicach Polski. Jakie są więc nasze propozycje?

Pierwszym miejscem, które polecamy odwiedzić jest Beskid Niski. region niedoceniany i naj-

zwyczajniej w świecie - nieznany wielu polakom. Nie jest to miejsce rozpromowane, tętniące 

życiem turystycznym i tysiącami zabytków, hoteli i knajp. Możemy tam jednak naprawde 

wypocząć, znaleźć gospodarstwo agroturystyczne lub inny kameralny nocleg i wrócić  

do korzeni. Piesze wędrówki, podziwianie przyrody nieskalanej działalnością człowieka, 

cisza i spokój. Miejsce wręcz idealne dla zabieganych mieszkańców miast, chcących  

na chwilę odciąć się od cywilizacji i milionów informacji, które docierają do nas na co dzień. 

W niektórych miejscach będziemy mieć tam problem z zasięgiem - czy jednak nie na tym 

ma polegać piękno wypadu właśnie w takie okolice? 

Kolejną propozycją wycieczkową jest Kopalnia soli Kłodawa. Znajduje się tam najgłębsza 

na świecie trasa turystyczna, położona na poziomie… 600 metrów pod ziemią! Jest również 

wyjątkowa pod innym względem - to jedyne miejsce w europie, w którym wydobywa się sól 

różową. Pozostałych kopalń tego typu (mieszczących się w iranie i Pakistanie) nie można 

zwiedzać. Jeżeli więc planujecie podróż w środkowe rejony Polski, będzie to fantastyczny 

pomysł na spędzenie dnia pełnego wrażeń! Pamiętajcie jednak, że według informacji zawartej 

na stronie, podziemna trasa jest otwarta wyłącznie w tygodniu i po wcześniejszej rezerwacji 

terminu. 

Jeśli preferujesz ciszę i spokój, na pewno docenisz roztocze. Wschód Polski oferuje nam 

przepiękne krajobrazy, trasy rowerowe, spływy kajakowe, jazdę konną, a to wszystko w trybie 

„slow”, w atmosferze wyciszenia i zapomnienia o codziennych zmartwieniach i obowiązkach. 

są tu oczywiście również inne atrakcje - warto zwiedzić między innymi Zwierzyniec, w którym 

zobaczymy Browar Zwierzyniecki, a także kościół na wodzie. Kolejnym ważnym punktem  

na mapie jest niezwykle piękny 

i tajemniczy roztoczański Park Naro-

dowy, a także Biała Góra - wzniesienie, 

z którego roztacza się piękna panorama 

na całą okolicę. 

A może spróbujesz nowego sportu?

Wakacje to doskonały czas, aby 

sp róbować  nowe j  ak t ywnośc i  

- i to niezależnie od wieku! istnieje 

bardzo wiele sportów, które w naszym 

kraju wciąż nie są bardzo popularne, 

a mogą przynieść mnóstwo radości 

i pozytywnych wrażeń. 

Osobom żądnym dużej dawki adrenaliny 

i lubiącym wodę, proponujemy kite- 

i windsurfing. Oba te sporty wymagają 

dużej dawki samozaparcia i wynajęcia 

instruktora, ale efekty są wspaniałe, 

o czym przekonał się już niejeden 

pracownik GO! Polecamy udać się  

w rejony Zatoki Puckiej i tam poszukać 

dobrej szkoły oferującej tego typu 

zajęcia - uwierzcie, nie zawiedziecie się!

tym, którzy wolą spokojniejsze wodne 

klimaty, proponujemy spróbowanie suP. 

stand uP Paddle, bo tak rozwija się 

ten skrót, to duża pompowana deska 

z wiosłem, na której można pływać  

po rzekach, jeziorach i morzu, a tak-

że… uprawiać na niej jogę! W całej Polsce znajdziecie wypożyczalnie tego sprzętu (również  

w internecie i w popularnych sklepach sportowych). Nie potrzebujecie instruktora - wystarczy 

suP i woda, i już możecie cieszyć się pięknem otaczającej was przyrody, w blasku letniego 

słońca przemierzając akweny w swojej okolicy. 

A jeśli nie wzywa Cię Neptun, tryton, ani syreny - spróbuj czegoś na lądzie - a nuż spodoba  

Ci się slackline. to sport polegający na chodzeniu i wykonywaniu tricków na rozpiętej pomiędzy 

dwoma punktami taśmie. slacklinerów można często zobaczyć w parkach, bo bardzo wygodne 

jest rozwieszenie taśmy pomiędzy dwoma drzewami. Dla osób słabo wysportowanych slackline 

może być na początku niemałym wyzwaniem, ze względu na to, że niemal wszystkie mięśnie 

są tu stale napięte. Jest to jednak doskonała zabawa dla każdego, kto odważy się spróbować.

Wakacje to wspaniały czas - zarówno dla małych jak i dużych. Niezależnie od wieku, 

zachęcamy do korzystania z niego. Nie ważne, czy będą to szalone przygody, morze, 

góry, byczenie się na plaży, czy spokojne wieczory z książką i lampką wina. Zrób to tak jak 

lubisz - to ma być twój czas i twoja chwila dla siebie. trzymamy kciuki za to, żeby twój 

urlop był udany, słoneczny (lub pod chmurką, jeśli tak wolisz, bo opalasz się na raczka) 

i bezpieczny. A jeżeli będziesz nas potrzebować, zawsze czekamy pod telefonem - również  

w wakacje!
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NEWS

Strefa relaksu 

PysZNe, KOlOrOWe, BeZAlKOhOlOWe!

Drinki, drineczki, jak ich nie kochać? Orzeźwiające, pełne kolorów i świetnie połączonych 

składników, jest tylko jedno “ale”... a właściwie całkiem sporo “alów”. Po pierwsze, z wia-

domego powodu są problematyczne dla kierowców, kobiet w ciąży i niepełnoletnich. 

Po drugie, ich różnorodność bywa zgubna - niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy 

nie odczuł nikczemnych skutków zmieszania różnego rodzaju alkoholi. Po trzecie, picie 

kolorowych drinków jest w Polsce wciąż uznawane za domenę kobiet. Ale powiedzmy  

sobie szczerze - to chyba czas, aby z tym skończyć, bo co niemęskiego miałoby być  

w piciu pysznych i słodkich mieszanek, które mogą smakować niezależnie od płci? 

tak czy inaczej, wychodząc naprzeciw wszystkim “alom”, tym wypisanym powyżej i tym, 

które dopowiecie sobie sami, przygotowaliśmy dla was kilka propozycji, dzięki którym 

zawojujecie świat pysznych drinków z gatunku virgin. Bezpiecznych podczas picia i ko-

lejnego poranka. 

Dla fanów owoców

Blendujemy 1 mango, 4 truskawki, 30ml soku z limonki i lód. Podajemy w kieliszkach  

do martini. Zachwycamy się do woli.

Dla Królowej Kier

Blendujemy 60ml truskawek (mogą być mrożone), 60ml soku ananasowego i po 20ml 

mleka kokosowego i śmietanki kremówki. serwujemy w wysokich szklankach. rozpływamy 

się z zachwytu.

Do syta

Blendujemy lód, po 60ml soku ananasowego i pomarańczowego, 40ml jogurtu natu-

ralnego, po 10ml soku z cytryny i grendayny, i 1 łyżeczkę miodu. Podajemy w wyso-

kich szklankach. Godzimy się z faktem, że od teraz już zawsze będziemy barmanami  

na imprezach z przyjaciółmi. 

Nie zawsze chcemy pić alkohol, nie zawsze możemy. Nie musimy być jednak z tego 

powodu w żaden sposób pokrzywdzeni. Brak alkoholu nie oznacza gorszych drinków, 

ani - co jeszcze ważniejsze - gorszej zabawy! 
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