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Skontaktuj się z naszymi zawodnikami
z oddziału GO! KRK

NIE USTAJEMY W POMOCY 
Choć w mediach temat wojny w Ukrainie nieco ucichł, pamiętamy że konflikt za naszą wschodnią granicą wciąż trwa, a
Ukraińcy potrzebują naszego wsparcia. Mając to na uwadze, pomagamy wszędzie tam, gdzie potrzebne są nasze usługi
przewozowe.  
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Region pilzneński we współpracy z niemieckim regionem
Oberpfalz wsparł region partnerski w Ukrainie, dostarczając
pomoc materialną. 22 europalety o łącznej wadze 10 ton
zawierały sprzęt AGD, artykuły drogeryjne, środki medyczne i
materiały eksploatacyjne, na prośbę gubernatora obwodu
Iwano-Frankowskiego w Ukrainie. Gubernator regionu
pilzneńskiego zwrócił się do GO!, który zapewnił odbiór
ładunku w Niemczech, odprawę celną, a następnie dostarczenie
go na Ukrainę.

W ostatnich tygodniach przewoziliśmy rownież materiały, które
posłużą do odbudowy ukraińskich domów. Udało nam się
dotrzeć z całym ładunkiem o czasie, pomimo wielu problemów
logistycznych i technicznych, bo w naszej pracy nigdy nie
dajemy za wygraną.
Cieszymy się niezmiernie za każdym razem, gdy możemy
jakkolwiek pomóc naszym sąsiadom w powrocie do normalnego
życia i zachęcamy wszystkich do niesłabnięcia w niesieniu tej
pomocy.  

WITAMY KRAKÓW!
Mamy doskonałą wiadomość! Od 1 października możemy pochwalić się kolejnym - piątym już - oddziałem GO! w
Polsce. Doświadczona firma kurierska z Krakowa stała się częścią naszej sieci, rozszerzając tym samym obszar dostaw
jednodniowych o stolicę małopolski i okolice. 

Do tej pory znani jako KRK Krakowski Kurier Miejski, od
początku miesiąca część rodziny GO! Na rynku od 2007 roku,
nieustannie wspierając segment przesyłek B2B, załoga KRK
nabierała doświadczenie i wspomagała działania swoich
Klientów. Bardzo się cieszymy, że tak wprawione w branżę
osoby zasiliły nasz Zespół, a połączenie KRK z GO! umożliwiło
nam otwarcie się na dostawy jednodniowe w Krakowie i
okolicach. 
Witamy nowe Koleżanki i Kolegów w Zespole GO! i życzymy
owocnej współpracy! 

https://www.general-overnight.com/pol_pl/o-firmie/kontakt/stacjego.html
https://www.general-overnight.com/pol_pl/o-firmie/kontakt/stacjego.html


Zapisz się do newslettera GO! i poznaj nasze pomysły.

Kup prezenty.

Zaplanuj dostawę prezentów z GO! (im wcześniej tym lepiej - skontaktuj się z nami już teraz)

Przygotuj prezenty do wysyłki. 

Przekaż paczki do naszego magazynu lub nadaj bezpośrednio ze swojej firmy.

Zajmij się innymi sprawami - już nie musisz przejmować się prezentami!

Znajdź odpowiednie prezenty dla pracowników i kontrahentów. 
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Święta tuż tuż, przygotuj się z GO!

ZANIM USŁYSZYSZ PIERWSZE "LAST CHRISTMAS"

Jeśli nas znasz, to wiesz, że każdego roku wcześnie zaczynamy
przygotowywać się do pracowitego sezonu świątecznego, aby
oszczędzić Ci niepotrzebnego stresu. Tak więc już teraz
jesteśmy w ferworze pracy przed tegoroczną świąteczną
gorączką. Po raz kolejny, w 2022 roku, chcemy zaspokoić
potrzeby logistyczne wszystkich naszych klientów i zapewnić
wszystkim relaksujący okres świąteczny.

Możesz oczywiście zorganizować odbiór lub dostawę przesyłek
w dni świąteczne lub weekendowe. W wyjątkowych sytuacjach
jesteśmy również dostępni przez całą dobę, każdego dnia
tygodnia.

niezawodna wysyłka w wybranym przez Ciebie terminie,
również w Wigilię i Sylwestra, a także we wszystkie inne
święta
profesjonalne magazynowanie – kartek okolicznościowych,
kalendarzy adwentowych i ekskluzywnych prezentów
świątecznych 
profesjonalne pakowanie – zgodnie z Twoimi wymaganiami

Nasze usługi świąteczne, które dadzą Ci spokój ducha to
kompleksowa obsługa logistyczna - od magazynowania, przez
pakowanie, po dostarczenie do rąk klienta.

Jeżeli sama myśl o świątecznym zamieszaniu już spędza Ci sen z powiek, a na dźwięk "Last christmas" masz ciarki i ogarnia Cię uczucie
przemęczenia - jesteś w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Okres świąteczny, choć z pozoru przepełniony dziecięcą radością
i wesołymi kolendami, potrafi dać nam mocno w kość. Na własnej skórze nie raz przekonaliśmy się, że działania na ten czas należy
przygotowywać z odpowiednim wyprzedzeniem. Także z perspektywy naszych klientów widzimy, że załatwienie tych spraw wcześniej
może być zbawienne dla własnego zdrowia fizycznego i psychicznego. 
Dlatego witamy w sekcji świątecznej, w której dowiecie się, że to już czas na działanie... a podziękujecie nam w grudniu. 

CHECKLISTA ŚWIĄTECZNA

Ale jak ogarnąć to wszystko w praktyce? Skorzystaj z naszej checklisty - możesz ją wydrukować i odhaczać zrealizowane działania, to
pomoże Ci uniknąć świątecznego chaosu. 

https://general-overnight.us19.list-manage.com/subscribe?u=6efdf745627f6ee3820bfcb38&id=e6c2c2cbdb
https://www.general-overnight.com/pol_pl/o-firmie/kontakt.html


Tektura falista

Kolejną opcją jest owinięcie butelki grubą warstwą tektury
falistej i umieszcze- nie jej w pudełku z tekturowym
wypełnieniem. Należy pamiętać, że sama butelka nie może
dotykać bezpośrednio ścianek kartonu, bo jest to dla niej
niebezpieczne.

Nadmuchiwane opakowanie AirCover

Polecamy zwłaszcza w przypadku butelek o niestandardowych
kształtach - Air- Cover jest nadmuchiwany i dostosowuje się do
konkretnej butelki. Dzięki temu, że każda jego komora to
osobny segment, ewentualne przebicie jednej z nich nie
spowoduje uszkodzenia pozostałych, więc zawartość pozostanie
bezpieczna. Należy napompować opakowanie, a następnie wraz
z zawartością umieścić je w pudełku.
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Zabezpiecz prezenty z GO!

ZAPEWNIJ BUTELKOM BEZPIECZEŃSTWO W PODRÓŻY
Wino jest bardzo popularnym prezentem, nie tylko w święta. Jak jednak zapakować szklane butelki tego, czy innych trunków,
aby podczas transportu ich nie uszkodzić?

Specjalne rozwiązania opakowaniowe Alternatywne sposoby

Opakowanie z polistyrenu

Jest bardzo uniwersalnym rozwiązaniem, bo mieszczą się do
niego butelki do pojemności 0,75l. Większość z takich
opakowań ma wewnątrz elementy, które można wyłamać, żeby
zmieścić szersze butelki.
Butelkę należy włożyć do jednej części, drugą ją przykryć, a
następnie skleić taśmą. Takiego opakowania nie trzeba wkładać
do dodatkowego kartonu, ale zalecamy to zwłaszcza, gdy
przesyłka ma być prezentem. Karton można dodat- kowo
wypełnić papierem, w celu dodatkowego unieruchomienia
opakowania.

Folia bąbelkowa + poduszki powietrzne + karton

Butelkę opakuj dokładnie folią bąbelkową, a następnie umieść w
kartonie tak, aby po każdej jej stronie znajdowała się
dodatkowa poduszka powietrzna. Karton powinien być większy
od butelki, żeby dookoła niej powstała tzw. stre- fa
deformacyjna z poduszkami powietrznymi, które unieruchomią i
ochronią ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zamiast
poduszek można użyć rów- nież wypełniacza paczkowego
(skropaku).
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TAK ŚWIĘTOWALIŚMY 20 LAT GO! NA RYNKU CZESKIM

Niech żyją nam!
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Po przerwie pandemicznej mogliśmy wreszcie spotkać się wszyscy w jednym miejscu. A nie mogło być lepszej
okazji niż świętowanie 20-lecia GO! na rynku czeskim. 
W 2002 roku GO! wszedł na rynek czeski i tym samym rozpoczęła się ekspansja w Europie Środkowej. W ciągu 20
lat firma rozszerzyła się o kolejne oddziały między innymi w Polsce, na Węgrzech i Słowacji. 
Choć w piątkowe popołudnie temperatury przekroczyły 35 stopni, odbyły się też zawody sportowe. Ci, których nie
odstraszył upał, rzucili się w piasek i rywalizowali w siatkówce plażowej z innymi kolegami. Pozostali rywalizowali w
petanque, w którym dominowało wyraźne zwycięstwo kobiet. Niestety w rozgrywkach siatkówki nie obyło się bez
kontuzji, więc zamiast dyplomu zwycięzcy, koledzy przyznali dyplom pocieszenia za kontuzjowane kolano.


