
NEWS
Magazyn ciekawostek i nowinek z GO! Express & Logistics Wydanie 3/2022

Połącz się z nami na Li!

O czym przeczytacie w tym wydaniu GO! News? Przede wszystkim o temacie typowo letnim, a więc o wysyłce w kontrolowanej temperaturze.
Ekstremalne temperatury z czerwca pokazały nam, jak bardzo istotna jest dla Was ta usługa. Klienci z branży spożywczej (zwłaszcza producenci
mrożonek)  zapewne nosiliby nas na rękach, gdyby nie to, że zwykle załatwiamy wszystkie formalności online. Usługa reżimów temperaturowych od
samego początku lata cieszy się też oczywiście ogromnym zainteresowaniem ze strony szeroko pojętej branży medycznej. Przewożąc wrażliwe próbki
krwi czy komórek do badań, niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków. Trzecim sektorem, choć połączonym poniekąd z tym
drugim, który najbardziej polubił tę usługę są hodowcy koni. Przewozimy warte tysiące euro nasienie championów z całego świata. Niezwykle ważne
jest więc, żeby po drodze nie "ugotować" przesyłek.  

GORĄCE POZDROWIENIA! 
Sezon urlopowy w pełni - nasz podróżniczy Zespół GO! pozdrawia więc z różnych zakątków świata! Jednak pomimo
nieobecności części personelu, nie zwalniamy tempa i działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku! 
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Czy to już moment na przechwałki? Chyba tak!
Pochwalimy się więc mapą miejsc, z których
dostaliśmy już w tym roku pocztówki od naszych
pracowników!
Tęsknimy za nieobecnymi, ale jednocześnie
cieszymy się ich szczęściem za każdym razem, gdy
wyjeżdżają na wakacje, zwiedzają świat i korzystają
z życia w 100%. 
Warto również nadmienić, że w tym roku cztery ze
wspomnianych wyjazdów to podróże poślubne!
Przy okazji trzymamy więc kciuki i gratulujemy
wszystkim członkom Zespołu GO!, którzy w
ostatnim czasie wstąpili w związek małżeński.
Wszystkiego najlepszego kochani!

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!

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


SĄ JUŻ Z NAMI TYSIĄCE
Najnowsze informacje, oferty specjalne, porady i pomysły. 
To wszystko i znacznie więcej znajdziesz w newsletterze GO!

Subskrybuj newsletter GO!

Sprawdź co jeszcze robimy 
dla zrównoważonego rozwoju 

Możesz być zawsze na bieżąco 
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Nie tylko o ofercie
Nasz newsletter to nie tylko opowieść o ofercie GO! Oczywiście znajdziecie w nim informacje dotyczące naszych usług, ale przede wszystkim
przeczytacie o interesujących askpektach naszej pracy. Poznacie prawdziwe historie naszych klientów, pracowników, kierowców i dowiecie jak
działamy i radzimy sobie w różnych sytuacjach, a jako że specjalizujemy się w wysyłce ekspresowej - mamy naprawdę wiele do opowiedzenia.
Niejednokrotnie trafiały do nas paczki, z którymi nie poradzili sobie więksi gracze lub takie, które muszą być na miejscu na teraz, a ich historie  (lub  
niestandardowa zawartość) czasem przyprawiają nas o ciarki. Poza sprawami biznesowymi, w newsletterze znajdziesz też masę porad, pomysłów i
ciekawostek o świecie - nie tylko logistyki. Nasi pracownicy są aktywni poza pracą i bardzo chętnie dzielą się swoimi zainteresowaniami, poradami
oraz pokazują nam i naszym czytelnikom niesamowite miejsca, które odwiedzają.  

Dowiedz się więcej 
Przed subskrybcją możesz sprawdzić o czym będziemy do Ciebie pisać. Wystarczy, że odwiedzisz naszą zakładkę Aktualności na stronie GO! 

Zawsze możesz zmienić zdanie 
Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości, zawsze masz możliwość wycofania swojego adresu email z naszej bazy.
Możesz więc zasubskrybować nas na próbę. Myślimy, że nie pożałujesz! 

GO! Eco 

SPRAWDŹ JAK W 2022 STAWIAMY NA NATURĘ
I JAK DOŁĄCZASZ DO TEJ ZMIANY!
GO! News, które właśnie czytasz jest wyjątkowe. Jest to pierwsze wydanie naszej gazety, które ukazało się wyłącznie 
w wersji digitalowej. Jak obiecywaliśmy w styczniu - udało nam się skończyć z drukiem i czujemy sporą ulgę! 

Oczywiście jest to tylko jeden z wielu kroków do zrównoważonego rozwoju, które
wdrożyliśmy lub mamy w planach, ale każdy z nich przybliża nas do celu - neutralności
klimatycznej. Musimy wam się przyznać, że wprowadzając kolejne zmiany w naszej
działalności, cieszymy się jak dzieci, ponieważ mamy pewność, że to co robimy ma
sens. Oczywiście nie wyobrażamy sobie, że robiąc tak małe na skalę światową zmiany,
sami ulepszymy świat. Wiemy jednak, że żeby doprowadzić do realnej odmiany
rzeczywistości, musimy zacząć od siebie i działania lokalnego. 

A więc:

Nie zatrzymujemy się 

To tylko niektóre z wielu kroków do  
naszego celu - o pozostałych
możesz przeczytać klikając w
zielony przycisk powyżej! 

Optymalizujemy

Stale optymalizujemy nasze linie, nie
robimy pustych przebiegów. W
magazynach stosujemy oświetlenie
LED i ekologiczne sposoby
ogrzewania. 

Angażujemy się 

Wspieramy inicjatywy lokalne i
ogólnopolskie. Wraz z Zespołem
GO! włączamy się w zbiórki, akcje
charytatywne i działania na rzecz
ludzi i zwierząt.

https://general-overnight.us19.list-manage.com/subscribe?u=6efdf745627f6ee3820bfcb38&id=e6c2c2cbdb
https://www.general-overnight.com/pol_pl/o-firmie/go-zrownowazony-rozwoj.html
https://www.general-overnight.com/pol_pl/o-firmie/go-zrownowazony-rozwoj.html
https://www.general-overnight.com/pol_pl/o-firmie/go-zrownowazony-rozwoj.html
https://www.general-overnight.com/pol_pl/o-firmie/go-zrownowazony-rozwoj.html
https://www.general-overnight.com/pol_pl/o-firmie/tiskove-zpravy.html
https://staging.go.df-kunde.de/pol_pl/o-firmie/go-zespol.html


Nie martw się o upał!
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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.

GO! Cold Pack
w zakresie od 2 do 8°C

Specjalne Dataloggery mogą rejestrować kontrolę temperatury wewnątrz przesyłki podczas transportu, rejestrując temperaturę
w krótkich odstępach czasu. Dzięki zintegrowanemu złączu USB z łatwością dowiesz się, w jakiej temperaturze znajdowała się
przesyłka podczas transportu zaraz po otrzymaniu przesyłki.

Pasywne chłodzenie przesyłek

GO! Dry Ice
w zakresie od -78 do -4°C

Pasywne mrożenie przesyłek

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.

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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O firmie
GO! express & logistics jest międzynarodową firmą
kurierską z ponad trzydziestoletnią tradycją, która
działa w ponad 220 krajach i specjalizuje się w
transporcie przesyłek ekspresowych.
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warszawa@general-overnight.pl
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katowice@general-overnight.pl
GO! General Overnight Poznań 
poznan@general-overnight.pl
GO! Express & Logistics Wrocław sp. z o.o.
wroclaw@general-overnigth.pl

GDZIEKOLWIEK JESTEŚ... GO!

Okulary nad Bałtykiem
"Czerwiec, piękna pogoda i prażące słońce. Takie warunki wymagają odpowiedniej ochrony oczu,
zwłaszcza w przypadku osób, które mają wadę wzroku. Przed wyjazdem kupiłam więc okulary
korekcyjne przeciwsłoneczne. Nie muszę chyba mówić, jak droga jest to impreza... Tydzień w Gdańsku
minął nam wspaniale! Po powrocie do domu i rozpakowaniu wszystkich bagaży okazało się, że okulary
przepadły. Byłam zrozpaczona, bo zdążyłam się z nimi bardzo zaprzyjaźnić, więc od razu
skontaktowałam się z hotelem. Uff, znaleźli je w szufladzie! Pozostała jeszcze tylko kwestia wysyłki, bo
powrót nie wchodził w grę, w końcu to prawie 500km. Na szczęście moja firma już od dawna
współpracuje z GO! i wiedziałam, że mogę na was liczyć. Nasze przesyłki zawsze docierają do celu bez
uszkodzeń, więc nie bałam się też o okulary. Jak się okazało, ekspresowa wysyłka z Trójmiasta nie była
problemem, bo od jakiegoś czasu GO! ma tam stałą linię. Okulary przyjechały do mnie w super
szybkim tempie, bez uszkodzeń i w dobrej cenie. Dzięki GO!" ~ Martyna 

Strefa relaksu
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Wakacyjne pocztówki od naszych Klientów... i nie tylko 

Ania, GO! Poznań

Garnitur w sercu Śląska 
"Zapominam czegoś dosłownie za każdym razem... Praktycznie z każdego wyjazdu służbowego
wracam bez jakiegoś cennego przedmiotu. Dlatego zacząłem pracować w GO! - jeden telefon i moja
zguba jest na moim biurku już kolejnego dnia. Oczywiście żartuję o tej pracy, ale muszę przyznać, że
faktycznie cieszę się, że pracuję gdzie pracuję, bo pozostawione przedmioty są u mnie już dzień
później. I całe szczęście, bo zawsze zapominam o potrzebnych i wartościowych rzeczach, które
specjalnie szykuję w jakimś konkretnym miejscu... żeby nie zapomnieć. W ten sposób zostawiłem w
Berlinie iPada, w Pradze AirPodsy, a po powrocie z Katowic do Pilzna okazało się, że cały mój garnitur
wisi beztrosko w hotelowej szafie. Dzięki wsparciu GO! nigdy nie musiałem kombinować, szukać i
aranżować wysyłki na własną rękę, a jak sami widzicie, było ku temu dużo okazji." ~ Ondřej

Tina, GO! Czechy 

Walizka w Wiedniu  
"Pojechałam rok temu na samotną wycieczkę do Wiednia. Przepiękne miasto, a Jarmark
Bożonarodzeniowy był chyba najpiękniejszym, jaki kiedykolwiek widziałam! W stolicy Austrii spędziłam
magiczny zimowy tydzień, ale tak się złożyło, że przedostatniego dnia miałam wypadek i zostałam
przetransportowana do Polski. A moja walizka, cóż, została na wczasach... Jak poradziłam sobie w tej
sytuacji? Oczywiście zadzwoniłam do GO! Okazało się, że walizka nie musi być nawet specjalnie
zapakowana, a jej zabezpieczeniem zajmie się kurier. Oczywiście walizka została ekspresowo odebrana
wprost z hotelu i dostarczona pod moje drzwi, więc nie musiałam się dodatkowo stresować. Dzięki
pomocy GO!, mogłam spokojnie przejść proces rekonwalescencji, nie denerwując się o moje rzeczy
osobiste." ~ Justyna

Ola, GO! Polska 


