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DZIĘKUJEMY ZA 2022!
To był rok! Po podsumowaniu 2022 jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co udało nam się w tym czasie
osiągnąć. I choć nie spoczywamy na laurach i nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, możemy z całą pewnością
przyznać, że był to dobry i  owocny czas dla GO!  
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Średni czas

dostawy przesyłki 

= 16h* 

Średnia długość

trasy, jaką

pokonuje z nami

przesyłka 

=1070km* 

Tempo wzrostu

rok do roku

=25%

Podsumowaliśmy 2022 także w liczbach, oto kilka z nich!  

JESZCZE KILKA LICZB!

*w relacji Polska - Niemcy 



ekspresowy transport materiałów biologicznych
przewóz nasienia końskiego w kontrolowanej temperaturze
możliwość rejestrowania temperatury podczas transportu
wieloletnie doświadczenie we współpracy z liderami branży

W 24 godziny u odbiorcy

Cold Pack

system dostarczany jest w komplecie z wkładami chłodzącymi
można łączyć z szeregiem rejestratorów danych do kontroli
temperatury
opakowanie może być dostarczone do klienta lub przesyłka zostanie
zapakowana kurierem w miejscu odbioru

Transport przesyłek chłodniczych w temperaturze kontrolowanej w zakresie
od 2 do 8°C z wykorzystaniem żeli termoregulacyjnych i specjalnych
systemów pakowania. Utrzymuj temperaturę do 120 godzin. Odpowiednie
rozwiązanie do transportu mniejszych przesyłek chłodniczych. Dry Ice

Transport przesyłek mrożonych na suchym lodzie w kontrolowanej
temperaturze w zakresie od -78 do -4 °C. Do przewozu używamy
specjalnych termoboxów, umożliwiających odizolowanie zawartości od
zewnętrznych warunków atmosferycznych.
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Początek roku to zawsze również początek sezonu konnego. Już za około miesiąc nasze samochody wypełnią się przesyłkami
od największych i najlepszych europejskich firm z branży hodowli koni, które ufają nam już od lat.  

Wszystko pod kontrolą

GALOPEM W NOWY ROK 

Co jest najważniejsze dla naszych Klientów z tej branży? Zdecydowanie czas. 
W zeszłorocznnej rozmowie, przedstawicielka firmy Zangersheide
wspomniała: "Nasienie ogierów jest bardzo cennym „towarem”. Nie tylko ze
względu na ceny zakupu. Klienci w Polsce muszą przygotować swoje klacze
do inseminacji z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Wiążę się to z wizytami
weterynarzy i monitorowaniem klaczy = kosztami. Dlatego bardzo ważnym
aspektem jest dostarczenie nasienia na czas." Idąc tym tropem, naszym
priorytetem jest bycie w ciągłym kontakcie - dedykowany opiekun po stronie
GO!, brak infolinii oraz skomplikowanych procedur i formularzy, które
zabierałyby Klientowi cenne minuty. To nas wyróżnia i dzięki temu z roku na
rok nasze portfolio Klientów "konnych" stale się powiększa.

TEMPERATURA ZAWSZE 
POD KONTROLĄ

https://www.general-overnight.com/pol_pl/specjalne-wymagania-transportowe/go-cold-pack.html
https://www.general-overnight.com/pol_pl/specjalne-wymagania-transportowe/go-dry-ice.html
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GO! Bezpieczeństwo 

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
JAK NACIĄGACZE WYKORZYSTUJĄ FIRMY KURIERSKIE 

Sprzedajesz przez internet? Prawdopodobnie miałeś już do
czynienia z nową formą oszustwa. Klient kontaktuje się z Tobą
na Whatsapp z wiadomością, że jest zainteresowany jedną z
Twoich aukcji. Kupujący przesyła Ci lunk do strony internetowej
przewoźnika i chce abyś go wypełnił, podając wszystkie swoje
dane z numerem Twojej karty płatniczej, aby przewoźnik mógł
wysłać Ci pieniądze, które kupujący rzekomo zapłaci przy
odbiorze. Nie chce jednocześnie zgodzić się na sprzedaż przez
system platformy, na której odbywa się transakcja twierdząc, że
nie ma konta bankowego lub pieniędzy na nim. Mówi, że
bardzo mu się spieszy i prosi o szybkie dopełnienie formalności,
żeby nie dać Ci czasu do namysłu. 

Celem oszustów jest uzyskanie informacji o karcie płatniczej, a
następnie wykorzystanie ich do kradzieży pieniędzy z Twojego
konta. Pracując w logistyce wiemy, jak działają usługi
przewoźnika. Jednak mimo to wystarczy chwila nieuwagi lub
pośpiech i sami możemy stać się ofiarami.  Ludzie spoza branży
codziennie sprzedają towary w Internecie i na pierwszy rzut oka
często nie rozpoznają podejrzanego zachowania, dlatego
ważne jest ostrzeganie i uwrażliwianie swoich najbliższych w
tym temacie. 
Oszuści szczególnie często podszywają się pod DHL, DPD lub
InPost, a ich obszar działania to głównie plat OLX oraz Vinted. 

JAKIE SĄ ULUBIONE MARKI HAKERÓW? FIRMA KURIERSKA W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE
W II kwartale 2022 roku najczęściej wykorzystywana przez
hakerów była platforma społecznościowa LinkedIn - donoszą
Analitycy Check Point Research. Na drugim miejscu znalazły się
firmy technologiczne, które wymieniły się pozycją z firmami
kurierskimi.
Największy wzrost w drugim kwartale odnotował Microsoft.
Eksperci Check Pointa zauważają, że phishing wykorzystujący
konta Microsoft stanowi zagrożenie zarówno dla osób
prywatnych, jak i organizacji, bo zdobywając dane logowania do
naszych kont, hakerzy uzyskują dostęp do wszystkich aplikacji, 

które za nimi stoją, takich jak Teams czy poczta w Outlooku.
Trzecie miejsce (spadek z drugiego), z 12% udziałem, przypadło
DHL-owi. W pierwszej dziesiątce rankingu pojawiły się również
zupełnie nowe marki, takie jak Adidas, Adobe i HSBC.

Phishing – metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się
pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych
informacji, zainfekowania komputera szkodliwym
oprogramowaniem czy też nakłonienia ofiary do określonych
działań. Jest to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej.

https://www.egospodarka.pl/175612,LinkedIn-najczesciej-wykorzystywana-marka-w-atakach-phishingowych,1,12,1.html


dostawa z piątku na sobotę rano
doręczenie przesyłek w soboty, niedziele i święta
ekspresowa dostawa międzynarodowa
szereg usług dodatkowych

Superpilna przesyłka medyczna, ważne części do samochodu potrzebnego na wczoraj czy paszport, bez którego nie
wsiądziesz w sobotnie popołudnie na pokład samolotu... Wiemy, że zdarzają się takie sytuacje, w których nie możesz czekać na
koniec weekendu. W trosce o potrzeby naszych klientów stworzyliśmy usługę, dzięki której nikt już nie będzie narażony na
stratę czasu i możliwości.   
 Z GO! Weekend wysyłka w piątkowe popołudnie nie oznacza dwudniowej przerwy. Nasi kurierzy dostarczą i odbiorą przesyłki
w soboty, niedziele i święta. Działamy 365 dni w roku, dzięki czemu zapewniamy sprawne funkcjonowanie Twojej firmy.
Odbiór, transport i dostawę zapewni dedykowany kurier, który odpowiada tylko za Ciebie i Twoje przesyłki.
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Połącz się z nami na Li!

Jesteśmy na LinkedIn! Śledź nas na Facebooku!
Aktualne informacje, ciekawostki 
i nowości z rynku. 

Regularnie publikujemy dla Ciebie
aktualne informacje ze świata GO!
i logistyki.

Obserwuj nas na FB!
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Publikuje
GO! Express & Logistics Polska Holding Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

Udział w wydaniu
Aleksandra Kret

O firmie
GO! Express & Logistics jest międzynarodową firmą
kurierską z prawie czterdziestoletnią tradycją, która
działa w ponad 220 krajach i specjalizuje się w
transporcie przesyłek ekspresowych.

Skontaktuj się ze swoją stacją GO!

warszawa@general-overnight.pl
katowice@general-overnight.pl
poznan@general-overnight.pl
wroclaw@general-overnigth.pl
krakow@general-overnight.pl

4

dostawa bezpośrednia 
doręczenie w określonym terminie
neutralizacja adresu
przewóz w kontrolowanej temperaturze
transport przesyłek ponadgabarytowych

Usługi dodatkowe 

Poznaj GO! Weekend

EKSPRESOWA DOSTAWA Z PIĄTKU NA SOBOTĘ

https://www.linkedin.com/company/go-express-logistics-polska/?viewAsMember=truedin.com
https://www.linkedin.com/company/go-express-logistics-polska/?viewAsMember=truedin.com
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