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Přeprava, kterou si zamilujete
První letošní vydání GO! News jsme se rozhodli vydat na
Valentýna. 20 let se s láskou staráme o logistiku českých
firem. Dobře víme, že čas je to nejvzácnější a hlavně
nejdražší, co máme. Proto poskytujeme taková řešení
a služby, které šetří čas i peníze našich klientů. Ať už jde
o expresní doručení zásilky kamkoliv v Evropě nebo nastavení celého distribučního řetězce, jsme tu, abyste se
vy mohli soustředit na svůj business. A protože Valentýn
je další příležitostí, kdy někomu udělat radost dobrým
vínem, připravili jsme rychlý návod, jak připravit víno
k jeho bezpečné přepravě.

Jak zabalit víno do přepravy

Polystyrenový obal
Je ideálním řešením pro jednokusové balení. Polystyrenový box je díky vylamovacím dílům univerzálním řešením pro jakýkoliv typ lahve o objemu 0,75l. Box už není potřeba vkládat do krabice
a nabízí ochranu vín i sektů. Někteří přepravci vyžadují kartonový obal pro zásilky, proto krabici
i tak doporučujeme.

Karton a papír
Namísto bublinkové folie poslouží i kartonová lepenka, kterou několikrát obmotejte kolem lahve, aby vzniklo několik ochranných vrstev. Zbylý prostor vyplňte papírovými smotky. Opět dbejte
na úplné zaplnění prostoru.

AirCover obal pro silné plíce
Je další speciální řešení, které však vyžaduje následné umístnění do krabice. Obal se plní vzduchem a z vlastní zkušenosti doporučujeme využít kompresor nebo pumpičku. Vzduchové komory
na sobě nejsou závislé, takže v případě prasknutí jedné z nich zůstanou ostatní netknuté. Ne
vždy je po ruce speciální balení, a proto se nabízí celá řada alternativních způsobů balení, která
zajistí stejnou ochranu. Ať už zvolíte jakýkoliv materiál, je potřeba mít na paměti dodržení tzv.

A je téměř hotovo

deformační zóny. Jedná se o práci s prostorem v krabici tak, aby se lahev nedotýkala jejích stěn.

Ať už zvolíte speciálních řešení nebo improvizujete, je potřeba dát přepravci na vědomí, že
převáží zásilku, která vyžaduje šetrnou manipulaci. Umístěte na zásilku informaci, že se jedná
o skleněný a křehký výrobek. Informujete se však u svého přepravce, zda vám zásilku převeze.
Zejména v případě balíkových přepravců může být zásilka obsahující sklo, přestože je řádně
zabalena, vyloučena z přepravy.

Bublinky a polštářky
Lahev zabalte do bublinkové folie, ideálně do více vrstev a uložte do krabice. Okolí lahve vyplňte
vzduchovými polštářky, papírem nebo polystyrenovými výplněmi. Důležité je, aby se lahev nikde
nedotýkala krabice a celý prostor byl zcela zaplněn.
V GO! se o přepravu vína postaráme od A do Z. Zásilku vyzvedneme, zabalíme a bezpečně doPozn. V GO! využíváme obalové materiály, které se dají opakovaně využít nebo pocházejí z již

ručíme, kam je potřeba. Díky vlastní síti linek ohlídáme minimální manipulaci a rychlé doručení,

recyklovaného materiálu. Nezapomínáme ani na ekologickou likvidaci.

kamkoliv potřebujete. Navíc s možností termínovaného doručení!
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Ohlédnutí za uplynulým rokem

TAKOVÝ BYL ROK 2021
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8.000.000
ZÁSILEK

prošlo v loňském roce GO! sítí. Zásilky
směřovaly do všech koutů Evropy, ale
i světa. Díky propracované síti linek
dorazily zásilky do určené destinace
v požadovaném termínu. Evropu
obsluhujeme v rozmezí 1-2 dny
s možností doručení ještě týž den.

100 GO!
POBOČEK

najdete napříč celou Evropou. Díky
regionálnímu umístění všech poboček
rozumíme potřebám klientů v dané
lokalitě. Můžeme tak neustále optimalizovat vyzvedávací časy v dané
zemi a nastavovat takové služby,
které přesně odpovídají potřebám
našich klientů.

1.400
KOLEGŮ

se každý den stará o plynulý tok
zásilek. Dobře si uvědomujeme, že
efektivní logistiku zajišťuje efektivní
komunikace napříč celým týmem.
Proto se staráme o to, aby každý
člen týmu měl pod kůží veškeré
GO! standardy a zásady.

1.700
ŘIDIČŮ
A KURÝRŮ

obsluhuje naše linky. Všichni naši
kurýři jsou vyškoleni dle nejvyšších
standardů bezpečnosti, kvality
a spolehlivosti. Díky znalosti povahy
svěřených zásilek poskytují naši řidiči
tu nejlepší péči všem zásilkám, které
jim projdou rukama.

300 LINEK

propojuje strategicky evropské
destinace tak, aby zásilky došly do
cíle v nejrychlejším čase, s nejmenším dopadem na životní prostředí
a pod důkladným dozorem pro
jejich spolehlivé doručení.

220 ZEMÍ

obsloužíme expresně díky síti vlastních či partnerských linek. Všechny
naše partnery vybíráme v souladu
s hodnotami a zásadami GO!.

230
NOVÝCH
KLIENTŮ

jsme i v časech pandemie v České
republice získali. Z důvěry každého
nového zákazníka máme obrovskou
radost. Díky požadavkům našich
klientů můžeme posouvat náš servis
a neustále držet tempo s trhem.

A co vy a Valentýn?

VYZPOVÍDALI JSME KOLEGY
Miriam

spodní prádlo. Chodíme do restaurace, kina, divadla. Ceny a počty návštěvníků vždy vyletí do
astronomických výšin, takže se svým snoubencem chodím na valentýnské rande raději den předem.

Mladá generácia Slovákov vníma u nás Valentín ako deň,
kedy spolu partneri trávia čas, dávajú si darčeky alebo zájdu

Valentýna slavíme už jako děti na škole. Vyrábíme přáníčka pro rodiče a posíláme si pohlednice

na večeru. Pre staršiu generáciu tento sviatok predstavuje

mezi sebou. Jedno takové přání jsem dostala před 6 lety, když mě v něm extrovertní, sebejistý,

skôr niečo, na čo nie sú zvyknutí. Tak, ako to už býva, ľudia

statečný mladík, duše každé párty, nejistě, plaše a roztomile ptal, jestli ho mám také ráda. Od

nemenia svoje návyky, a preto staršia generácia tento sviatok

té doby s ním žiju a pamatuju si každou vteřinu čtení. Jednou tak budu dětem vyprávět „How

viac menej ignoruje a oslavuje skôr Medzinárodný deň žien.

I met your father.“

Ja osobne som zástancom toho, že vzťah dvoch ľudí je krehká vec, ktorú treba budovať a starať

Týna

sa o ňu neustále. Lásku a nehu treba hľadať v maličkostiach a všednostiach spoločného bytia
po celý rok. Na druhu stranu je príjemné vnímať to, že je v roku aj špeciálny deň, kedy si mož-

Valentýn jsem vždycky vnímala jako silně „americkou“ zále-

no aj zábudlivejší partner pri ponuke v obchod uvedomí, že by svojej polovičke mohol kúpiť

žitost, podobně jako Halloween. S postupem času jsem si

maličkosť z lásky, ktorá je v tomto svete podľa mňa až príliš spätá s dogmami minulých storočí

ale začala uvědomovat, že není nic špatného na tom udělat

a nepochopením.

si z nějakého všedního dne další den nevšední. Kdybych
nedostávala květiny v průběhu celého roku, určitě budu

Ja osobne mám taký malý Valentín s mojim partnerom každý jeden piatok. Máme spoločnú

na svátek zamilovaných apelovat více a nějaký ten dárek si

tradíciu, že vždy v piatok, keď prídeme po práci domov, tak sa vypneme od pracovného týždňa.

vynutím :D. Valentýn mi v rozumné míře nevadí, ale určitě

Ideme na spoločnú večeru do obľúbenej reštaurácie, kde nás čašník za tie roky veľmi dobre

jsem větším fandou prvního máje. Jakoukoliv zamilovanou příležitost slavím ráda společným

pozná a potom sa spoločne prechádzame Bratislavou aj hodiny. Rozprávame sa a zdôverujeme

zážitkem ve formě jídla nebo nějakého netradičního výletu a pobytu.

sa so všetkým, čo sme počas týždňa zažili, čo nás teší, prípadne trápi. Presne pre toto je piatok
môj obľúbený deň. Viem, že vždy v piatok večer opäť zažijem čaro „prvého rande“. Vzájomne si

Ondřej

na sviatok Valentína dáme aspoň malú sladkú pozornosť ako milé pripomenutie toho, že máme
jeden druhého, a teda máme všetko.

Alexandra

Jednou na střední mi tenkrát kamarádka pozvala na pivo.
Bylo to zrovna v době, když jsme měli nějaký seminární
práce a většinu dne jsme byli doma a malovali nebo
projektovali výkresy. Takže jsem byl třeba 3 týdny doma

V Polsku je Valentýn populární, ačkoliv má pár konzervativních

a jenom programoval a maloval nesmysly. A protože mi

odpůrců, kteří ho kritizují za jeho americký původ. Že my

to moc nepálilo a ani jsem nevěděl, o co jde, prostě jsem

slavíme Vánoce v období pohanských svátků s pohanským

s ní na to pivo šel. V teplácích. Akorát, že jsme tenkrát šli

stromečkem, už ale nikomu nevadí :D.

do Ristorante Budino u Zvonu a bylo 14. února. Ona přišla namalovaná a krásná a já přišel asi s dvěma stovkami

Velkým hitem pandemické doby jsou dárky v podobě exo-

v kapse a ani jsem se nevysprchoval. To je poprvé a naposled, co jsem velmi vzdáleně přišel do

tických květin (i já jsem do nich blázen), pak kosmetika nebo

kontaktu s Valentýnem.

posílejte,
sbírejte
& vybírejte

Sbírejte body za své zásilky
a vyberte si odměny
v katalogu.
letsgo.general-overnight.cz
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Přehled našich služeb
Flexibilita je klíčovým prvkem každé naší služby, kterou našim klientům poskytujeme. Expresní doručováním je naším standardem. Poskytujeme B2B řešení, která se dokáží plně přizpůsobit potřebám našich zákazníků. Díky široké škále doplňkových služeb namícháme ten pravý logistický mix.
Co to znamená? Ať už jste z výzkumné laboratoře a posíláte vzorky na tekutém dusíku, potřebujete náhradní díl pro strojírenství, expresně dopravit smlouvu k podpisu nebo zajistit nepřetržitou
distribuci zboží na prodejny, jsme tu pro vás.
NÁŠ
STANDARD

NEJRYCHLEJŠÍ
DORUČENÍ

OBOROVÁ
ŘEŠENÍ

GO! Express

GO! Přímá jízda

GO! Automotive & Industry

doručení v rozmezí 1-2 dnů

doručení zásilky bez zastávky

řešení pro průmysl a mechanizaci

GO! Smart Express

GO! On-Board-Courier

GO! Food Logistics

ekonomická varianta přepravy
s doručením 1-3 dny

kurýr doručí zásilku osobně
komerčním letem

profesionální přeprava pro
potravinářství

GO! Česko

GO! Same Day

GO! Life Science

vnitrostátní přeprava zásilek

zásilku doručíme v den vyzvednutí

řešení pro výzkum a zdravotnictví

GO! Víkend

GO! All-Risk

Neutralizace

sobotní doručení zásilek

nadstandardní připojištění zásilky

zvolte si adresu odesilatele

GO! Termín

GO! Online & Track

Dobírkový servis

garantované doručení v
časovém okně

sledujte stav zásilek v přepravě a
objednávejte přepravu online

bezpečně vybereme dobírku za
vaše zásilky

GO! Customs

Veletržní logistika

Potvrzení o doručení

zastoupení v celním řízení

doručujeme přímo na váš stánek

jakmile doručíme, dáme vám vědět

GO! Kryo (-196 °C)

GO! Dry Ice (-78 až -4 °C)

GO! Cool (+2 až 8 °C)

přeprava na tekutém dusíku

přeprava na suchém ledu

chlazená přeprava zásilek

GO! Ambiente

GO! ADR

GO! GMO

udržení pokojové teploty

Přeprava nebezpečného zboží

Přeprava geneticky
modifikovaného materiálu

Přeprava zvířat

Veletržní logistika

transport drobných živočichů

doručujeme přímo na váš stánek

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

SPECIÁLNÍ
POŽADAVKY

Obraťte se na nás pro podrobnosti
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Všichni naši klienti mohou přepravu zásilek objednávat

infolinkách. O každého z našich klientů se stará dedi-

pohodlně online prostřednictvím svého zákaznického

kovaný obchodní zástupce, který se stará o veškeré

účtu. Vyřídí zde všechny požadavky z jednoho místa.

klientovy procesy od A do Z.

V GO! nenajdete infolinky. Víme, že na každé vteřině

K dispozici je také naše zákaznické centrum, které

záleží a nechceme, aby ji klienti ztráceli čekáním na

řeší dotazy nových i stávajících zákazníků.

800 311 000
info@general-overnight.cz
www.general-overnight.cz

Co nového v roce 2022?

Snadný výběr služeb s novým webem
V rámci dokončení rebrandingu GO! Express & Logistics jsme s počátkem

stránky webu. Díky pohyblivým prvkům, barevnému rozlišení a ikonám

roku 2022 spustili nové webové stránky, které zákazníkům usnadní výběr

si každý návštěvník jednoduše namíchá ten správný logistický mix podle

služeb a novým návštěvníkům přehledně představí služby a řešení, které

potřeby. A pro ty, kteří chtějí vědět něco více je na stránkách přehledný

GO! nabízí. Pro naše stávající klienty se samozřejmě nic nemění. Do online

kontaktní formulář a snadná navigace k nejrychlejšímu spojení s naším

aplikace pro správu přeprav se i nadále dostanou pohodlně ihned z úvodní

zákaznickým centrem.

Doručujeme 24/7
Kdo chvíli stál, stojí opodál. A proto neustále pracujeme na rozvoji našich služeb,
linek a řešeních. V uplynulém roce jsme rozšířili síť víkendových doručování do
všech krajských měst. Krajská města ČR nyní obsluhujeme 24/7 v rámci našich
linek. Nabízíme tak ideální řešení pro retail, výrobu a všechny ty, kteří se nezastaví.
A protože doručujeme expresně, cokoliv v pátek, sobotu či neděli objednáte,
druhý den doručíme.
V rámci doplňkových služeb samozřejmě víkendově doručíme zásilky i těm, kteří
potřebují doručit zásilky i mimo krajská města. Se službou GO! Víkend doručíme
vaše zásilky kamkoliv a kdykoliv je třeba.
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Case study

Jak David Goliáše do UK dostal
logistické řešení pro e-commerce giganta
dopravce jsme mluvili v televizi a zveřejňovali je průběžně na našich stránkách
a prostřednictvím newsletteru.
Zajistili jsme stabilní partnery v celém řetězci od České republiky až po Velkou
Británii, vyškolili zákaznické centrum pro efektivní komunikaci v rámci celního
řízení a posílili kapacity tak, abychom snadno odbavili zboží všech našich klientů,
a to jak v rámci přepravy, tak i v rámci dočasného celního skladu a personálu.
A protože v rámci mezinárodní expanze zajišťujeme přepravu zásilek pro největší e-shop s počítači a elektronikou do Německa, Rakouska a Velké Británie,
Jakoby v roce 2021 nebylo už tak dost výzev pro celý trh, museli jsme čelit

čekalo nás hodně práce.

zásadním změnám v obchodování s třetími zeměmi, do jejichž řad se zařadila
po Brexitu také Velká Británie. Naši klienti, zvyklí na expresní doručování zásilek

Dnes pro tohoto e-shopového giganta zajišťujeme plynulý tok zásilek mezi

do Británie jakožto do země EU, museli reagovat na razantní změnu podmí-

Českou republikou a Velkou Británií, včetně skladovacích služeb, zastupování

nek pro import a export zboží. Protože do poslední chvíle nebylo jasné, jaké

v celním řízení a zpětné logistiky.

změny se v konečném důsledku uplatní, měli naši klienti pramálo času se na
ně dopředu připravit. Vývoj situace jsme tedy sledovali v celém jejím průběhu

Díky naší velikosti středně velké firmy můžeme pružně reagovat na všechny

a klienty průběžně informovali. Připravili jsme přehledy aplikovaných změn,

okolnosti a přizpůsobit jim naše služby a servis přesně tak, jak klient potřebuje.

komunikovali s partnery na české i britské straně a dělali maximum pro to, aby

Důvěra těch největších hráčů na trhu z nás dělá stabilního partnera, který nachází

se zboží našich klientů dalo co nejdříve opět do pohybu. O dopadech Brexitu na

řešení tam, kde velcí selhávají.

Neutralizace adresy Řešení pro snadnější expanzi
Přeprava zboží ze sídla společnosti jen z toho důvodu, aby příjemce viděl na
zásilce adresu sídla společnosti je neekologická, časově a ekonomicky náročná
varianta, jak zajistit, aby na zásilce byla „správná“ adresa odesilatele. Toto nastává
obzvláště v případech, kdy je do procesu zainteresována třetí strana.

Oslovte zahraniční odběratele lokální adresou
Rozšiřování obchodní aktivity a potenciálu do zahraničí je výzva pro každého
podnikatele. Pakliže s vaší firmou expandujete do země, kde při nákupu
preferují lokální poskytovatele, budete se potýkat s velkou konkurenční
nevýhodou. Pro tyto případy je možné opatřit zboží adresou shodnou se
zemí příjemce. Jste prodejce z Čech, ale odběratel v Německu preferuje
německého dodavatele? Pomocí neutralizace adresy opatříme vaše zboží
německou adresou, ačkoliv zboží odesíláte z Čech. Jednou z možností je
opatřit zboží vaší zahraniční adresou, přestože fakticky sídlíte a odesíláte
zboží z České republiky. Jako druhou variantu můžete využít možnosti našeho
zahraničního zastoupení. V tom případě bude jako země a adresa odeslání
uvedena GO! adresa v Německu.

Chraňte své obchodní tajemství
Jste zprostředkovatelem prodeje zboží? Nakupuje u vás odběratel zboží, které
nakupujete u svého dodavatele? Pro maximální rychlost a efektivitu doručování,
vyzvedneme zboží u vašeho dodavatele, opatříme adresou sídla vaší společnosti
a doručíme přímo k vašemu odběrateli. Neutralizace adresy v tomto případě
slouží jako ochrana obchodního tajemství. V obchodní výměně figuruje pouze
adresa sídla vaší společnosti, ale veškeré třetí strany zůstávají v anonymitě.
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Buďte vidět s GO!
Bezpečnost je důležitým aspektem GO!. Ať už
jde o bezpečnost našich kurýrů a ostatních řidičů, zaměstnanců či osobních dat našich klientů
a svěřených zásilek. Nabízíme bezpečnou přepravu cenných zásilek, zvířat, bezpečné vybrání
a doručení dobírek a mnoho dalšího.
Protože je zima, zaměříme se na bezpečnost nás všech.
Už více jak dva měsíce na nás padá tma už v odpoledních hodinách. Udělejte,
prosím, maximum pro svůj bezpečný návrat z práce domů i přes brzké setmění.
Noste reflexní prvky, a dívejte se kolem sebe. Zachráníte sebe i ostatní.
V uplynulém roce jsme doručovali více jak 3.000 zásilek českým městům a obcím,
které obsahovaly reflexní samolepky pro občany z celého Česka.
A nyní vám dáváme možnost vyhrát stylovou reflexní bundu GO!, ve které vás
zaručeně nepřehlédne nikdo.

Napište nám
Napište nám e-mail na marketing@general-overnight.cz a do předmětu napište: Chci být vidět s GO!. Nezapomeňte nám do těla e-mailu napsat vaše
jméno, velikost bundy a telefonní číslo. Výherce vyhlásíme na stránkách www.
general-overnight.cz v sekci Aktuality 28. 2. 2022. O případné výhře vás také
informujeme telefonicky na telefonním čísle uvedeném v soutěžním e-mailu.
Losujeme 2 výherce.

Kurýry GO! nepřehlédnete po celý rok

že se bordové logo zanedlouho stane barvou nejspolehlivější expresní přepravy. Dnes kurýři GO! oblékají vínovou barvu od hlavy až k pasu. Potkávat

Celých 20 let můžete potkávat naše kurýry napříč celou republikou. V roce

je můžete v každé evropské zemi. Vždyť jich denně vyjíždí do terénu na dva

2002 vstoupilo GO! na český trh. Kurýři oblékali šedé barvy a málokdo tušil,

tisíce a míří do více jak stovky GO! stanic.
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Kam na jídlo nejen na Valentýna

Za hambáčem do Berouna

Neapole v Plzni

Black Dog Bar & Grill, Beroun

Pizzeria Da Pietro, Plzeň

uspokojí chutě každého milovníka poctivých

Když do Plzně, tak určitě na pizzu. Neapolská

hamburgerů. Ochutnat můžete Žárlivou manžel-

pizza nadchne každého fandu italské kuchyně.

ku, Smradlavého Francouze nebo třeba Farmáře

Posedět můžete na zahrádce a vychutnávat

z Kentucky. Na své si přijdou i fandové sendvičů

atmosféru Plzně, nebo usednout uvnitř a hřát

a hotdogů. Navíc se do Berouna dostanete po-

se teplem z pece, která se snad na vteřinu

hodlně vlakem a návštěvu můžete spojit s fajn

nezastaví.

procházkou v okolní přírodě.

Netradiční oběd ve skále

Ráj na jazyku v Českém ráji
Ábelův mlýn, Dolánky u Turnova

Restaurace a muzeum ve Skále, Chodová Planá

Jeli jsme tudy na kole a s hladovým břichem

Pivovar, muzeum, hotel a netradiční restaurace

zastavili u nenápadného statku kdesi v Če-

na jednom místě.

ském ráji. Chvilku jsme počkali, až se uvolní

V osm set let starém labyrintu pivovarských sklepů

stůl a pak si vychutnali nejlepší lýčka na

se nají až 260 hostů. Najíte se v obklopení tesané

víně v životě. A ten dezert! Nakonec nás ani

žulové skály a ochutnáte českou vybroušenou

nepřekvapilo zjištění, že Ábelův mlýn patří

klasiku.

do Maurerova výběru. Je tam zaslouženě
a po ochutnání sezónních menu vám to

Za Štěpánem na Šumavu
Hospůdka u Štěpána, Petrovice u Sušice

bude jasné taky.

Na kafe do Liberce

Sympaťáka, který v kuchyni dělá divy možná znáte

Mikyna coffee & food point, Liberec

z televizních obrazovek. Spolu s manželkou se

Na severu Čech budete jen ztěží hledat více

o vás postarají v prostředí krásné Šumavy. My

„pražskou“ kavárnu než je tato. Jednoduché

jsme si posledně pochutnali na sendviči s trhaným

a příjemné prostředí, výběrová káva, ale také

masem, ale ať zkusíte cokoliv, neprohloupíte. Po-

překvapivě dobré jídlo. Tak až vyrazíte za

krmy jsou připravovány ze surovin pocházejících

tygry do Liberce, nezapomeňte se zastavit

z bio chovů.

v Mikyně na oběd nebo třeba svačinu.

Sudoku
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Vaše připomínky nebo nápady rádi uvítáme
na e-mailu: marketing@general-overnight.cz.

VÍCE O NÁS A NAŠICH SLUŽBÁCH
GO! je mezinárodní expresní přepravce zásilek
a kurýrní služba.
web: www.general-overnight.cz
e-mail: info@general-overnight.cz
tel.: 800 311 000

