
...BY ZIELONO WIOSNĄ W GŁOWIE MIEĆ!

Za naszymi oknami robi się coraz piękniej, rośliny budzą się 

do życia, a na polach widzimy bociany. Tak, przyszła wiosna!  

A z nią Święta Wielkanocne - jedne z najważniejszych i najbardziej 

uroczyście obchodzonych, zaraz po Bożym Narodzeniu, świąt  

w Polsce. Już 3 kwietnia oddamy się wspaniałej zabawie deko-

rowania pisanek i koszyczków, aby następnego dnia, wspólnie  

z rodziną, zjeść ich zawartość podczas śniadania wielkanocnego. 

W tym roku tradycyjne święcenie pokarmów może się jednak nie 

odbyć z powodu trwającej pandemii. Nie warto jednak z tego 

powodu rezygnować z ulubionych tradycji - przygotowywanie 

koszyków jest samo w sobie świetnym sposobem na wspólne, 

rodzinne spędzanie czasu - a o to przecież chodzi w świętach.

Mamy nadzieję, że pomimo wszelkich przeciwności, ta wiosna, 

święta i cały rok, będą dla nas wszystkich łaskawsze niż poprzednio. 

Nie poddajemy się w każdym razie, a piękno naszej budzącej się 

do życia przyrody tylko utwierdza nas w przekonaniu, że świat 

jest wspaniały i warto dbać o swoje szczęście. 

Wszystkiego najlepszego na cały 2021 rok, życzy Zespół GO!

STAWIAMY NA LUDZI, STAWIAMY 
NA ROZWÓJ

Na czym opiera się sukces największych przedsiębiorstw?  

Na ciągłym rozwoju, obserwacji trendów i potrzeb konsumentów. 

Na świadomości, że firma nigdy nie może stanąć w miejscu, 

ale powinna zmieniać się wraz z jej klientami. Takie podejście 

wymaga znacznego zaangażowania, ale trzeba przyznać,  

że przynosi doskonałe efekty. 

Pomimo kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, rynek 

się rozwija i ulega dynamicznym zmianom. Istnieje wiele jego 

segmentów, których nie zauważaliśmy przed wybuchem 

pandemii, a które w obecnym czasie przeżywają swój rozkwit 

- komfortowe ubrania „domowe” sprzedają się jak ciepłe 

bułeczki, nie wspominając już o maseczkach ochronnych  

i wszelkich środkach do dezynfekcji, których ceny na początku 

roku skoczyły w górę nawet o kilkadziesiąt (lub kilkaset!) pro-

cent w stosunku do tych wcześniejszych. Prawdziwy renesans 

przeżywają także sklepy internetowe, także te mające swoje 

stacjonarne odpowiedniki. Sieciówki nie nadążają z pakowa-

niem i wysyłką produktów, a zamówienie dostawy z marketów 

spożywczych wydaje się graniczyć z cudem, bo terminy  

są zajęte na najbliższych kilka miesięcy. Wiele średnich  

i małych sklepów internetowych odczuwa problemy związane 

z wysyłką. Sporo firm kurierskich (szczególnie w grudniowym 

okresie przedświątecznym) nie nadążało z rozwożeniem 

ich paczek. 

Postanowil iśmy więc ruszyć z pomocą, aby pomóc  

w dostarczeniu prezentów świątecznych na czas. W kata-

logu rozwiązań branżowych GO! znalazła się oferta GO!  

E-Commerce, skierowana właśnie do przedsiębiorców  

z tej branży z ultraszybką dostawą pod same drzwi klientów. 

Wydawać by się mogło, że różnica dwóch czy trzech dni  

w dostawie nie stanowi tak dużego problemu Jeśli jednak we-

źmiemy pod uwagę fakt, że zabrakłoby świątecznego podarunku 

dla któregoś z członków rodziny, oczywistym wydaje się być,  

że w takiej sytuacji trzeba działać najszybciej jak się da! 

Wierzymy, że w całym łańcuchu logistycznym, w procesie 

dostawy produktów, najważniejszy jest człowiek. Dziękujemy  

za to, że jesteście z nami.
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Witaj Wiosno!

Z ostatniej chwili
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Owocna współpraca GO! KTW i FIEGE

FIEGE – „MYŚLIMY INNOWACYJNIE” 

Centrum logistyczne w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Roź-

dzieńskiego tętni samochodowym rytmem. Szerokie aleje 

magazynowego osiedla są każdego dnia przemierzane 

przez setki pojazdów. Ponad wszystkimi szyldami dumnie 

zaznaczającymi przynależność poszczególnych budynków, 

góruje napis FIEGE. Charakterystyczne logo informuje  

o obecności w tym miejscu lidera logistyki kontraktowej. 

Wybór lokalizacji w industrialnym sercu Polski, w pobliżu 

ważnych szlaków komunikacyjnych nie był przypadkiem, 

lecz wynikiem bogatego, prawie 150-letniego doświadcze-

nia. Firma powstała niemal półtora wieku temu w Westfalii  

jako przedsiębiorstwo rodzinne. Dziś zatrudnia przeszło 

19.000 pracowników w 180 oddziałach, działa w 15 krajach, 

i oprócz obecności na kluczowych rynkach europejskich, 

funkcjonuje również w Indiach i w Chinach. W Polsce ist-

nieje od 1997 roku, daje pracę ponad 6 tysiącom pracow-

ników i operuje na około 550 tysiącach metrów kwadrato-

wych powierzchni magazynowej w 10 lokalizacjach. FIEGE 

skupia swoją działalność na branżach: modowej, ochro-

ny zdrowia, przemysłu, dóbr konsumpcyjnych, oponiar-

skiej, mediów oraz wielokanałowej sprzedaży detalicznej,  

a ich klienci to znane marki - liderzy swoich branż. Skąd 

bierze się taka silna pozycja logistycznego giganta? Od-

powiada International Forwarding Manager, Pani Agata 

Kozielska: „Innowacyjne rozwiązania i myślenie długofa-

lowe uczyniły nas jedną z wiodących europejskich firm lo-

gistycznych. Jako świadome przedsiębiorstwo nieustannie 

rozwijamy się, korzystając z nowych technologii. Wspiera-

my także start-up’y oraz inspirujemy naszych pracowni-

ków do dzielenia się pomysłami. Jeśli chodzi o zarządzanie 

operacyjne, sukcesywnie wdrażamy założenia lean mana-

gement. Nasza struktura organizacyjna jest dość płaska, 

dzięki czemu procesy decyzyjne przebiegają sprawnie,  

co niejednokrotnie stanowi o przewadze konkurencyjnej  

i sukcesie przy pozyskiwaniu nowych projektów bizneso-

wych. Na etapie ofertowania nie ukrywamy żadnych kosztów  

i uczciwie przedstawiamy warunki współpracy, proponując 

najlepsze znane nam rozwiązania. Zapraszamy klientów 

oraz potencjalnych klientów do naszych placówek, gdzie 

pokazujemy jak z naszej perspektywy powinny wyglądać 

procesy.” Opisane podejście do biznesu to prosta droga  

do sukcesu i uznania, uhonorowanego nagrodą z sierpnia 

ub.r. w rankingu TSL Rzeczypospolitej w kategorii: Najwięk-

sza dynamika przychodu firmy logistycznej.

Realizując swoje zadania z nieprzeciętną skutecznością, 

FIEGE współpracuje z kilkoma firmami transportowymi 

świadczącymi usługi na najwyższym poziomie, stąd obec-

ność GO! Express & Logisdc wśród kluczowych kooperan-

tów. „Terminal w Dąbrowie Górniczej, w którym korzystamy 

z usług firmy GO!, świadczy obsługę regionalnych centrów 

dystrybucyjnych dla japońskiej marki, lidera w branży kli-

matyzacji oraz amerykańskiego koncernu który zajmuje 

się produkcją i sprzedażą różnorodnych wyrobów, łącznie 

ponad 55 tys. produktów. – mówi Pani Agata Kozielska 

- Za pośrednictwem firmy GO! wysyłamy przesyłki pacz-

kowe, głównie części zamienne do klimatyzatorów Fujitsu  

do Niemiec oraz krajów Beneluksu. Cenimy sobie elastycz-

ność i partnerstwo firmy GO!, bo sami wyznajemy takie 

wartości wobec naszych klientów oraz podwykonawców. 

Firma GO! świadczy usługi o wysokim standardzie. Czasy 

dostaw przesyłek niejednokrotnie są krótsze niż u innych 

dostawców z branży KEP, przy zachowaniu konkurencyj-

nych cen.” Współpraca kwitnie w najlepsze, a pomiędzy 

obiema firmami powstała swoistego rodzaju symbioza,  

z której wiele korzyści czerpie każda ze stron, ponieważ  

z naszego doświadczenia jasno wynika, że na sukces dużo 

lepiej i skuteczniej pracuje się wspólnymi siłami.
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GO! Life Science

Całkiem nowe rozwiązania branżowe!

STACJA GO! KATOWICE - SPECJALIŚCI 
OD SPRAW NIEMOŻLIWYCH 

„Panie Filipie, mamy pilną  przesyłkę  do nadania ale bę dzie 

gotowa dwie godziny pó ź niej niż  zwykle, damy radę ?”

„Panie Filipie, mamy do wysłania dwumetrową  rolkę ...

O! ś wietnie, ż e nie bę dzie ż adnego problemu z dorę czeniem! 

Ale pewnie jest to drogie.. Ile!? Ach!!! To o wiele mniej niż  

płaciliś my wcześ niej! Bierzemy!”

Takich rozmó w Filip Ż uława, Koordynator ds. logistyki przepro-

wadza dziesią tki tygodniowo. Ich liczba zwię ksza się  wprost 

proporcjonalnie do rosną cej na terenie Ś lą ska popularnoś ci 

serwisu katowickiej Stacji GO! „Na taką  pozycję  cię ż ko pracujemy 

od 2016 roku czyli od pierwszego dnia istnienia stacji 

w Katowicach” - mó wi Dyrektor Zarzą dzają cy Krzysztof Dubiel, 

dodają c - „naszą  misją  jest przywró cenie przyjaznej klientom 

usługi kurierskiej.W dobie kiedy wię kszoś ć  fi rm odgradza się  

od swoich zleceniodawcó w sztywnymi procedurami i infoliniami,

my jesteś my zawsze „pod rę ką ” gotowi do natychmiastowej reakcji 

na każ dy zgłoszony postulat naszych klientó w”. Pomoc 

w realizacji trudnej wysyłki jest czę sto sposobem na na-

tychmiastowe zdobycie zaufania kontrahenta, a w efekcie, 

podpisania długoterminowej umowy. Przekonał się  o tym 

Witold Ż ogała, Specjalista ds. sprzedaż y i marketingu, 

kiedy zgłosiła się  do niego zdesperowana klientka, od kilku 

tygodni pró bują ca ś cią gną ć  waż ną  pró bkę  materiału z Turcji. 

Firmy z któ rymi wspó łpracowała do tej pory, postę pują c 

zgodnie z wewnę trznymi procedurami, nie potrafi ły roz-

wią zać  istotnego problemu blokują cego wykonanie zadania. 

Trzeba było postą pić  w niestandardowy sposó b - nadawca 

w Turcji potrzebował pomocy przy postę powaniu celnym 

i pojawiła się  koniecznoś ć  szybkiego instruktaż u, jak przebrną ć  

przez wszystkie procedury celne w jego kraju. Paczka w koń cu 

trafi ła do Polski a klientka podpisała umowę  ze stacją  GO! 

na wszystkie mię dzynarodowe przesyłki.

GO! w Katowicach tworzy jeszcze jedna, bardzo waż na osoba - 

czuwają ca nad fi nansami Wiceprezes Angelika Dubiel. „Właś ciwy 

przepływ gotó wki gwarantuje stabilnoś ć  fi rmy. Na szczę ś cie 

nasi klienci to solidni kontrahenci i regulują  swoje zobowią zania 

na czas” - mó wi Pani Prezes.

Stacja GO! Express & Logistics z roku na rok odnotowuje 

ponad 20% wzrost sprzedaż y usług. Taki wynik na trudnym 

rynku przesyłek kurierskich jest moż liwy do osią gnię cia dzię ki 

niestandardowym działaniom, solidnoś ci i wyróż niają cej się  

skutecznoś ci.

PIĘKNO W GALOPIE

Na przestrzeni wieków kilka pięknych ogierów zapisało się 

na kartach historii. W podbijaniu świata Aleksandrowi Wielkiemu 

z pewnością bardzo pomógł jego wierny rumak o imieniu 

Bucefał. Koń nie należał do spokojnych, był raczej narowisty 

i niebezpieczny. Może właśnie w zbuntowanej naturze zwierzęcia 

należy szukać uzasadnienia tak silnej przyjaźni z wielkim strate-

giem. Król Macedonii był w stanie zrobić wiele dla swojego druha 

w walce. Legenda głosi, że podczas wyprawy azjatyckiej, koń 

został skradziony przez Mardów. Po przekazaniu im wiadomo-

ści, że „ziemie ich zostaną spustoszone, a mieszkańcy wycięci 

w pień”, spiesznie odesłano Bucefała wraz z darami i przeprosi-

nami delegacji starszyzny plemiennej. Nam bliżej jest oczywiście 

do Kasztanki, legendarnej klaczy marszałka Józefa Piłsudskiego. 

I w tym przypadku zanotowano mocne przywiązanie jeźdźca 

do swojej czterokopytnej przyjaciółki. 

Obecnie, co roku stadniny marzą, by w ich hodowli pojawił się 

kandydat na sławnego osobnika. Sezon zapładniania klaczy 

rozpoczyna się w lutym i trwa aż do sierpnia. Jedną z metod jest 

inseminacja czyli unasiennianie klaczy nasieniem mrożonym lub 

świeżym pobranym wcześniej od ogiera. Nasienie mrożone jest 

przystosowane do przechowywania nawet przez kilka długich 

miesięcy, natomiast drugi wariant wymaga szybkiego działania. 

Nasienie musi zostać użyte niemal natychmiast od pobrania. 

Odpowiednio schłodzone, może zostać jednak przetransporto-

wane. Ważne by temperatura w czasie przewozu utrzymywała 

się na poziomie od 4˚ C do 6˚ C. 

Wielu polskich hodowców koni korzysta z nasienia 

ze stadnin zlokalizowanych poza granicami kraju, najczęściej 

w Niemczech. W takiej sytuacji bardzo istotny jest ekspresowy 

transport i profesjonalny serwis pozwalający na odpowiednie 

przygotowanie przesyłki do drogi. Wrażliwa paczka musi 

dotrzeć do odbiorcy jak najszybciej, bo produkt będący 

jej zawartością powinien zostać wykorzystany w ciągu 72h 

od pobrania. Świetnym wyborem jest skorzystanie z naszej 

usługi GO! Life Science. Transport z Niemiec trwa maksymalnie 

24h i by zapewnić wymagany poziom temperatur, przesyłka 

jest właściwie konfekcjonowania z użyciem specjalnego 

termoregulującego żelu. 

Do niezawodnoś ci i wysokiej jakoś ci usług GO! przekonały się  

już  dawno Gabinet Weterynaryjny MEGAVET we Wrocławiu 

i stadnina koni Cichoń  Dressage zlokalizowania w Radzionkowie. 

Miejsce to jest nie tylko jednym z największych ośrodków hodowli 

i treningu koni ujeżdżeniowych na śląsku, ale także krajowym 

dystrybutorem importowanego nasienia. Błyskawiczną usługą 

door to door przekonaliśmy do siebie jednego z największych 

graczy na prestiżowym rynku hodowli koni. 

GO! PRINT & MEDIA 

„Całkiem nowa usługa w naszej ofercie! GO! Print & Media 

powstała z myś lą  o drukarniach i agencjach reklamowych. 

Niestandardowe wymiary nie stanowią  dla nas problemu - GO! 

Print & Media, dostarczamy materiały reklamowe o wymiarach 

nawet do 2,7m długoś ci. Oferujemy również neutralizację adresu 

i gwarantujemy dostawę następnego dnia - niezależ nie czy bę dą  

to małe paczki z gadż etami reklamowymi, czy wielkie wydruki. 

Co wię cej, jesteś my gotowi dostarczyć  przesyłki również  na targi 

lub inne eventy - kiedy te już  powrócą  i na nowo zagoszczą  

w waszych i naszych kalendarzach. 

GO! Katowice
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NASZA PROGNOZA: 100% 
BEZPIECZEŃSTWA - ZERO 
USZKODZEŃ

Chcemy być najlepsi, bez wyjątków. Wysoki wskaźnik dostaw 

przy jednocześnie niskim współczynniku uszkodzeń oznacza, 

że jesteśmy liderem jakości na rynku KEP. Spełniamy najwyższe 

standardy, bo stawiamy sobie najwyższe wymagania.

100% bezpieczeństwa i zero uszkodzeń to nasz cel na 2021! 

Jako lider jakości na rynku KEP osiągnęliśmy ponadprzeciętnie 

wysoki wskaźnik dostaw wynoszący 99,72% przy jednocześnie 

minimalnych uszkodzeniach i stratach wynoszących 0,02% 

w 2020 roku. 

Oczywiście tak dobre wyniki nie spadają nam z nieba. 

To dzięki setkom zaangażowanych pracowników i kurierów 

zapewnimy, że Twoje przesyłki są przewożone bezpiecznie 

i zgodnie z harmonogramem. Niezależnie od tego, czy jest 

to odbiór z preferowanej lokalizacji, czy dostawa w prefe-

rowanym terminie, indywidualne rozwiązania logistyczne 

i kontakty osobiste - wszystko musi precyzyjnie łączyć się 

w całość, abyśmy mogli dotrzymać obietnicy najwyższej 

jakości. Aby osiągnąć ten cel, nieustannie ulepszamy na-

sze procesy, a nasza wydajność zawsze koncentruje się 

na naszych klientach i odbiorcach. Dla ciebie oznacza 

to, że w kategoriach czysto statystycznych, prawdopodo-

bieństwo że Cię rozczarujemy, wynosi praktycznie zero. 

A jeśli chodzi o logistykę, możesz po prostu rozluźnić się 

i ze spokojem ducha skorzystać z naszych usług.

GO! vs Brexit 

ZMIANY W PRZESYŁKACH 
DO WIELKIEJ BRYTANII?

Początek roku 2021 upłynął pod znakiem Brexitu. Okres 

przejściowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej za-

kończył się wraz z ostatnim dniem ubiegłego roku. Rozstanie 

Zjednoczonego Królestwa z UE niesie ze sobą liczne konse-

kwencje nie tylko dla działających tam przedsiębiorców, ale 

i fi rm z branży kurierskiej. Jak ta sytuacja wpłynęła na nasze 

usługi i cenniki? 

Brexit odbił się nie tylko na Brytyjczykach, ale i na miesz-

kańcach pozostałych państw, właśnie ze względu na zmiany 

w regulacjach i usługach międzynarodowych. Jak podają 

eksperci, wiele fi rm odczuwa niepokój i napięcia związane 

z nową sytuacją. Zdarza się, że przez konieczność wypełnia-

nia nowych, często bardzo obszernych i skomplikowanych 

dokumentów przewozowych, do których przedsiębiorcy 

muszą się przyzwyczaić i nauczyć ich prawidłowego uzu-

pełniania, przesyłki nie docierają do miejsc docelowych 

na czas, a przewożone towary spożywcze tracą swoją świeżość.

A jak my radzimy sobie w tej sytuacji? Musieliśmy dokonać 

zmian w sposobie przewozu, ale wciąż gwarantujemy dostawę 

do Wielkiej Brytanii. Natrafi liśmy oczywiście na trudności, ale 

szybko udało nam się wypracować nowe rozwiązania. Robimy 

wszystko, aby przesyłki docierały do swoich destynacji, tak 

jak to miało miejsce w poprzednich latach. 

Mamy też dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy obawia-

ją się wzrostu cen. W najbliższym czasie nie przewidujemy 

konieczności podnoszenia ich w związku z brexitem. Klienci 

mogą więc być spokojni, ponieważ pomimo tej niecodzien-

nej sytuacji, mieścimy się w dotychczasowych przedziałach 

cenowych.  

1. Co wysyłasz?

Czy twoja przesyłka zawiera towary na sprzedaż? Jeśli nie, 

zalecamy zachowanie wartości przesyłki poniżej 15 £. Pozwoli 

to uniknąć dodatkowych kosztów administracyjnych i VAT. 

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz na stronie gov.uk. 

2. Czy masz już EORI?

Jest to numer identyfi kacyjny podmiotu gospodarczego. Bez 

tego numeru towar nie może być importowany ani ekspor-

towany. Szczegółowe instrukcje, jak uzyskać numer EORI, 

znajdziesz na stronie puesc.gov.pl, w zakładce EORI.

3. Sprawdź kod HS swoich towarów

Kody HS pozwalają organowi celnemu określić rodzaj pro-

duktu, podatek VAT lub cło. Towar nie może zostać wysłany 

bez tego dowodu tożsamości. Możesz znaleźć kod HS pod 

adresem ec.europa.eu/taxation_customs lub napisać do nas 

wiadomość email, chętnie pomożemy.

4. Faktura handlowa czy proforma?

Potrzebujesz faktury handlowej na częściowe wysyłki, które 

są przeznaczone do transakcji biznesowej. W przypadku 

przesyłek bez wartości handlowej (np. dokumenty lub próbki) 

wystarczy faktura pro forma, którą można pobrać z naszej 

strony internetowej.

5. Ustawianie Incoterms

Incoterms określają obowiązki, zobowiązania, ryzyko i koszty 

związane z przekazaniem towaru od sprzedającego do ku-

pującego. Możesz wysyłać przesyłkę w standardowym trybie 

DAP lub w trybie DPP, co eliminuje możliwość opóźnionej 

dostawy ze względu na procedury celne.

GO! E-SHOPS NA CZAS, NAWET 
W NAJBARDZIEJ GORĄCZKOWYCH 
MOMENTACH 

Z pewnością zdarzyło ci się wysyłać przesyłki we wszelkiego 

rodzaju okresach świątecznych i wiesz, że dostawa na czas 

stanowi wtedy nie lada wyzwanie. Kiedy przesyłki muszą dotrzeć 

do kontrahentów w trudnych okresach, pojawiamy się my! 

Nawet w gorączkowym okresie przedświątecznym niezawod-

nie dostarczamy przesyłki w ciągu 48 godzin. Gdziekolwiek 

są twoi klienci, cokolwiek chcesz im wysłać!

Dostarczymy przesyłki do Twoich klientów nawet w weekendy 

i święta! Pracujemy 24/7, aby zapewnić ciągłość dostaw twoich 

produktów. 

Zapewniamy szereg usług dodatkowych, w tym możliwość 

magazynowania i neutralizacji adresu. 
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POZNAJCIE… MNIE!

Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, kto pisze do Was 

mailingi, treści na stronie GO! lub gazetkę, którą właśnie 

trzymacie w dłoniach, to ja, Ola (na zdjęciu obok to też ja!). 

Poznajmy się bliżej!

Moja droga do GO! 

Niedługo minie rok, odkąd tu pracuję i muszę przyznać,  

że robię tu to, co lubię - piszę. Przygodę z pisaniem zaczęłam  

w zasadzie już w gimnazjum, ale nie zawsze było mi po drodze  

z tematami humanistycznymi, w liceum rozszerzałam matematykę 

i geografię, ale w związku z moim upodobaniem do zwrotów 

akcji, zaczęłam studiować komunikację, a później dziennikarstwo 

i PR. Kończę właśnie studia na Uniwersytecie Wrocławskim i mam 

pewność, że podjęłam dobrą decyzję rezygnując ze studiów  

na kierunkach odpowiadających mojemu licealnemu profilowi. 

Kiedy ktoś mnie pyta, co polecam osobom stojącym przed 

podobnym wyborem - nie bójcie się wychodzić poza schemat!

GO! GO! GO!

Nigdy nie przypuszczałam, że będę pracować w tak różno-

rodnym środowisku. Mam tu na myśli współpracę nie tylko 

między naszymi polskimi miastami, ale i krajami sąsiednimi. 

Najbliżej współpracuję z Czechami i Niemcami, i uwielbiam  

to międzynarodowe środowisko między innymi ze względu  

na to, jak dużo możemy się od siebie nawzajem nauczyć  

w kwestii komunikacji, kultury pracy, a nawet tradycji - w grudniu 

razem z moją czeską odpowiedniczką i niemieckim odpowied-

nikiem tworzyliśmy tekst o tradycjach świątecznych. Naszą misją 

jest więc nie tylko informowanie o tym co dzieje się aktualnie  

w firmie, ale i przekazywanie Wam - czytelnikom i sobie na-

wzajem ciekawostek i wiedzy. 

Mailingi 

Jeżeli mowa o ciekawostkach, chciałabym też wspomnieć 

o mailingach, które co tydzień ode mnie dostajecie. Uwiel-

biam komunikować się z Wami w ten sposób! Najbardziej 

lubię wysyłać Wam miniporadniki, ciekawostki i - jako, 

że sama jestem zapaloną kucharką - przepisy kulinarne. 

Często zdarza mi się otrzymywać informacje zwrotne,  

że z nich skorzystaliście i właśnie takie wiadomości wręcz 

dodają mi skrzydeł!

W życiu prywatnym…

Lubię rośliny tropikalne, w swojej kolekcji mam ich około 50, 

bo na więcej nie pozwala mi metraż mojego mieszkania.  

W tej chwili moją największą pasją jest rękodzieło - plotę 

makramy i uczę się robić na szydełku - włączenie serialu  

i zaplatanie sznurków zdecydowanie mnie odpręża. Obecnie 

zajmuję się jednak głównie pisaniem pracy magisterskiej  

o kobietach w motoryzacji, bo tym tematem również inte-

resuję się już od kilku lat. 

Możesz do mnie napisać!

Jeśli chcesz, możesz wysłać do mnie maila na adres:  

aleksandra.kuwak@general-overnight.pl lub odpisać 

bezpośrednio na mailing - te wiadomości również trafiają  

do mojej skrzynki. Czekam na wszelkie sugestie dotyczące 

kolejnych mailingów, treści na stronie, czy tych publikowa-

nych w mediach społecznościowych GO! 

WSZYSTKO NA PIŚMIE - Z GO!

Bez względu na to, jak zdigitalizowany jest nasz świat - szcze-

gólnie ważne dokumenty nadal wymagają przesłania w formie 

pisemnej. Niezawodnie, terminowo i zawsze przejrzyście 

- dzięki usłudze wysyłki dokumentów z GO!, jesteś zawsze 

po bezpiecznej stronie.

Czy to paszporty, dokumenty sądowe, czy dokumenty 

przetargowe - posiadanie odpowiednich poświadczeń  

w formie papierowej jest nadal koniecznością. Te ważne -  

i często wrażliwe - dokumenty muszą docierać do adresa-

tów bezpiecznie i na czas. GO! spełnia wszystkie wyzwania 

związane z wysyłaniem dokumentów w Twoim imieniu, aby 

zapewnić Ci spokój ducha.

Wyjątkowo szybkie, wyjątkowo bezpieczne i wyjątkowo 

przejrzyste: w przeciwieństwie do standardowych listów, 

przesyłane dokumenty można zawsze śledzić. Twoje doku-

menty są wysyłane zgodnie z Twoimi potrzebami - oprócz 

odbioru tego samego dnia, dostępne są również opcje odbioru 

późnego i nocnego. Dostawa jest równie szybka - w nocy, 

bardzo wcześnie rano lub na zaplanowany moment. Dzięki 

ciągłemu śledzeniu przesyłki zawsze wiesz, gdzie znajdują 

się Twoje dokumenty.

Zapewniamy koperty na dokumenty dla przesyłek o wadze  

do 250 gramów. Są one zabezpieczone kodem numerycznym, 

gwarantującym pełne bezpieczeństwo w czasie transportu 

i przy odbiorze.

Poznajmy się bliżej
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SPERSONALIZUJ SWOJĄ WYSYŁKĘ!

Wiemy, że niektóre transporty wymagają nietypowych rozwiązań. 

Na szczęście przewidzieliśmy to i stworzyliśmy szeroką gamę 

usług dodatkowych, dostępnych jako uzupełnienie naszej 

oferty. Dzięki nim, każda przesyłka może zostać idealnie 

dopasowana do potrzeb klienta.

GO! Allrisk

Zgodnie z Międzynarodową Konwencją CMR, każda przesyłka 

jest ubezpieczona do ograniczonej kwoty. W GO! oferujemy 

dodatkowe ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia 

i kradzieży w wysokości 100% wartości towaru.

GO! Online & Track

Usługa, za pośrednictwem której każdy ma możliwość 

zamówienia kuriera GO! przez internet. Istnieje możliwość 

zapisania szablonów, dzięki którym tworzenie kolejnych 

zleceń będzie bardzo szybkie i proste.

GO! Potwierdzenie Doręczenia

Oferujemy trzy możliwości potwierdzenia, że przesyłka dotarła 

do swojego miejsca docelowego: przez naszą stronę inter-

netową w zakładce GO! Tracking, maliowo lub telefonicznie. 

Każdy rodzaj potwierdzenia klient otrzymuje nie później, niż 

w następnym dniu roboczym.

GO! Cło

Usługa dotyczy wszystkich przesyłek, które wymagać będą 

odprawy celnej. Po przekazaniu odpowiednich dokumentów 

przez nadawcę, zajmujemy się wszystkimi niezbędnymi 

formalnościami i reprezentujemy nadawców przed Urzędem 

Celnym.

GO! Weekend

Kiedy inni odpoczywają, my działamy. Na specjalne zamówienie, 

oferujemy odebranie i dostarczenie przesyłek w weekendy 

i święta. Kurierzy GO! Polska są gotowi w każdym czasie.

GO! Transport neutralny

Czy chcesz przesłać coś bezpośrednio od swojego dostawcy 

do swojego klienta? To nie problem. Jeżeli chcesz, możemy 

ukryć adres nadawcy, tak aby klient widział tylko ciebie jako 

nadawcę, bez konieczności kierowania przesyłki przez twoją 

firmę.

GO! Planowana dostawa

Twoja przesyłka musi zostać dostarczona w określonym prze-

dziale czasowym? Dla nas to żaden problem, wybierz termin 

i godzinę, a my dostarczymy paczkę nawet bardzo wcześnie - 

przed 8.00 następnego dnia w dowolnym centrum biznesowym.

GO! Kontrola tożsamości

Przesyłasz ważne dokumenty i nie chcesz, aby wpadły  

w niepowołane ręce? Z tą usługą możesz odetchnąć z ulgą. 

Odbiorca lub odbiorcy przesyłki, aby ją odebrać, muszą 

przedstawić dowód tożsamości. Usługa jest także doskonałym 

dodatkiem do naszej standardowej usługi, w ramach której 

dostarczamy wyłącznie do odbiorców wskazanych z nazwiska. 

Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa.

GO! Prealert

W razie potrzeby możemy poinformować Cię o oczekujących 

odbiorach i dostawach. To powiadomienie jest wysyłane  

w dowolnym wybranym przez Ciebie przedziale czasowym 

i może być wysłane telefonicznie lub pisemnie.

GO! Trade fair

Dostawa na targi, konferencje czy inne eventy nie stanowi 

dla nas przeszkody. GO! Trade fair zaspokoi wszystkie Twoje 

potrzeby związane z transportem targowym, dzięki czemu 

możesz w pełni skoncentrować się na odwiedzających, klientach 

i innych zadaniach.

Za Usługami dodatkowymi GO! kryją się lata doświadczenia 

i dostosowywania naszej oferty do potrzeb nawet najbardziej 

wymagających klientów. Z każdego przewozu, czerpiemy naukę 

i cenne doświadczenie, dzięki któremu coraz lepiej potrafimy 

dostosowywać się do najróżniejszych wymagań transpor-

towych. Zawsze chcemy mieć pewność, że usługi, których 

dostarczamy naszym klientom, są idealnie skomponowane 

i odpowiadają na ich jednostkowe potrzeby. Przedstawione 

powyżej opcje, to tylko niektóre z naszych usług dodatko-

wych. Pełna gama znajduje się na naszej stronie internetowej  

i w każdym oddziale GO!

Usługi Dodatkowe 
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  Przesyłka wysłana w piątek, dotrze do odbiorcy już  

w sobotę!

  Twoja przesyłka dotrze do niemiec przed 12.00 

następnego dnia bez żadnych opłat!

  Możesz wysłać towary w kontrolowanej 

temperaturze od 25 do -78°C. Przetransportujemy 

również twój pojemnik z ciekłym azotem!

  Przewozimy materiały biologiczne, produkty 

żywnościowe, a nawet żywe zwierzęta! 

  Oferujemy bezpieczny przewóz ważnych 

dokumentów i kontrolę tożsamości odbiorcy! 

  Jesteśmy bardzo elastyczni, nie ograniczają nas 

korporacyjne procedury!

  Dopasowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb 

klienta!

Czy wiesz że...?

Nasze pasje

NIESAMOWITE DZIEŁA PROSTO  
Z WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU GO!

Zapewne nie ma wśród czytelników osoby, która nie słyszałaby  

o Trylogii Władcy Pierścieni. Nie wszyscy wiedzą jednak,  

że w roku 2001 pojawiła się gra bitewna, oparta właśnie o kultowy 

dziś film Petera Jacksona i twórczość J.R.R Tolkiena. Zestawy gry 

zawierały figurki i gazetki z instrukcjami, jak odgrywać bitwy - 

brakowało jednak pewnego elementu, który zdecydowanie 

pozostawiał przestrzeń dla własnej twórczości i kreatywności.

Od czego zaczęła się Twoja przygoda z tworzeniem makiet?

Darek: Zaczęło się od zbierania figurek do gry bitewnej „Lord 

of The Rings” – była popularna po premierach filmu w 2003. 

W czasopismach poświęconych grze były poradniki jak tworzyć 

niezbędne do gry makiety, jak malować figurki itd.

Od dłuższego czasu najwięcej satysfakcji czerpię z robienia 

makiet, trenów, które nadają się nie tylko do gry, ale także mogą 

urozmaicić wystrój półki fana „Władcy Pierścieni”. Kolekcjonuję 

również figurki, mam mnóstwo modeli, których nie wyjąłem 

nawet z pudełek.

Czy wykorzystałeś czas pandemii do pracy nad nowymi 

projektami?

Darek: W 2020 udało mi się wykonać kilka mniejszych i większych 

projektów – nad największym pracuje nadal, ale już niewiele 

zostało do całkowitego ukończenia. 

To popularna gra?

Darek: LOTR jest niszową grą, jednak w lutym 2020 wraz  

z przyjacielem zorganizowaliśmy turniej w Kielcach – w galerii 

sztuki, co podniosło wizualnie i medialnie prestiż całego 

wydarzenia. Turnieje są organizowane nie tylko w Polsce, ale  

i w innych krajach i zawsze są świetnymi wydarzeniami.  

Z niektórymi graczami znamy się i przyjaźnimy od wielu lat  

i bardzo lubimy spędzać ze sobą czas.

Czy można grać bez makiet? 

Darek: Można, ale z nimi jest weselej i bardziej profesjonalnie! 

Makiety dają dużo dodatkowych możliwości w czasie rozgrywek 

i zdecydowanie wzbogacają je wizualnie. Nie wspominając już 

o samym procesie ich tworzenia - to wymagająca bardzo dużo 

uwagi praca, ponieważ niektóre elementy są naprawdę malutkie  

i delikatne, ale satysfakcja po ich zrobieniu jest nieprawdopodobna!
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NEWS

Sudoku

Strefa relaksu 

SZYBKIE, PYSZNE I BEZMIĘSNE

Od jakiegoś czasu zauważamy w sklepach coraz więcej 

wegańskich produktów i zdarza się, że boimy się ich jak 

ognia. Okazuje się jednak, że bez skrępowania można 

ich próbować, nie będąc wege. Ba! Dobrze przygotowane, 

mogą zasmakować nawet największym mięsożercom! 

A jak przyrządzić pyszne i szybkie tofu? Wystarczy pokroić 

je w kostkę, zamarynować (lub kupić już zamarynowane), 

obtoczyć delikatnie w mące ziemniaczanej i wrzucić 

na rozgrzany olej. I tyle! Pyszna przekąska gotowa! Można 

ją podawać solo, dodać do sałatki lub maczać w sosie. 

W sieci znaleźć można mnóstwo niemięsnych przepisów 

i inspiracji - wiele z nich nie wymaga od nas nawet kupo-

wania niestandardowych składników - często wystarczy 

to, co akurat mamy w lodówce. Świetnym i szybkim daniem 

z takich składników jest makaron ze szpinakiem, fetą 

i suszonymi pomidorami. Na podsmażony na maśle 

czosnek wrzucamy garść szpinaku i czekamy, aż liście 

zwiędną, dodając sól do smaku. W międzyczasie gotujemy 

dowolny makaron i kroimy kilka suszonych pomidorów 

na małe kawałki. Kiedy szpinak jest gotowy, wszystkie skład-

niki mieszamy na patelni, na koniec dodając rozdrobnioną 

fetę. I gotowe! 

Z licznych badań i zaleceń naukowców wiemy, że nadmier-

ne spożywanie mięsa może być przyczyną wielu chorób 

i dolegliwości. WHO zaleca jedzenie pół kilograma mięsa 

tygodniowo na osobę. Ograniczenie jego spożycia może 

przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i jakości życia, 

a bezmięsne potrawy są równie pyszne i bogate w wartości 

odżywcze, jak te zawierające mięso. Warto więc spróbować 

chociaż odrobinę ograniczyć je w naszej diecie, ponieważ 

według badań, w Polsce spożywamy podwójną zalecaną 

porcję! Poza tym, nie tylko ze względów medycznych, war-

to próbować nowych rzeczy i dawać im szansę - również 

w codziennej kuchni. Smacznego!
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