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GO!TOWI NA ZIMĘ!
Choć ma wiele wad, oblodzone drogi, niesprzyjające temperatury, a nawet niesie za sobą liczne nie-
bezpieczeństwa… my ją kochamy! Zima to raj dla tej części z nas, która wolny czas uwielbia spędzać 
na stokach i lodowiskach. Siedzenie przed biurkami zamieniamy wtedy na aktywność i korzystamy 
ze śniegu i mrozu ile możemy. Co prawda zdarza nam się potem wylądować na L4 z przeziębieniem, 
ale umówmy się - i tak warto!

Oprócz sportowego szaleństwa, szykujemy się również na to w pracy i w domu. 
Tutaj sytuacja zwykle nie wygląda już tak sielsko, a dziecięca radość odchodzi 
w zapomnienie - każdy zna przedświąteczne przygotowania i stres z nimi 
związany. Da się go odczuć szczególnie w naszej branży - musimy w końcu 
dopilnować, aby wszystkie przesyłki dotarły do adresatów bezpiecznie i na czas. 
W związku z tym otwieramy kolejne linie przewozowe i zachęcamy wszystkich 
naszych klientów do zaplanowania i zamówienia przesyłki wcześniej. Jest  
to ważne i dla Was, bo zdecydowanie lepiej przygotować się wcześniej, żeby mieć 
mniej obowiązków przed samymi świętami, i dla nas, bo dzięki temu poznamy 

zapotrzebowanie i lepiej zaplanujemy wszystkie trasy. A jeżeli okaże się, że ktoś 
będzie potrzebował przesyłki last minute… też damy radę! 

A po szaleństwie? Już tylko Święta Bożego Narodzenia i radosny czas spędzany  
z bliskimi. W tym roku życzymy Wam, żebyście odpoczęli, spotkali się z najbliższymi 
w przyjaznej atmosferze, chociaż na chwilę zapomnieli o problemach i pracy,  
i oczywiście dobrze pojedli! Doskonale wiemy przy tym, jak dużo nas różni i jak 
łatwo doprowadzić do nieporozumień. Życzymy Wam więc na koniec, abyście 
w te święta mogli odetchnąć z ulgą, wolni od tego typu niesnasek. 
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Chcę nadać… ale co i jak?

DZWONIĄ DZWONKI SAŃ… A TY WCIĄŻ NIE MASZ 
PREZENTÓW?
Co roku w okresie przedświątecznym wszystkie firmy z branży wysyłkowej przeżywają to samo - 
prawdziwe świąteczne szaleństwo. Doskonale wiemy, że klientom zdarza się zapomnieć o wysyłce 
prezentów do swoich pracowników i kontrahentów, albo planują taką wysyłkę trochę później, niż 
powinni. Musimy również nadążać z obsługą stałych zleceń, które nie mają nic wspólnego z bożo-
narodzeniowym zamieszaniem. Robimy jednak wszystko, aby każda paczka dotarła do odbiorcy 
na czas - szczególnie w tym najgorętszym okresie.

Przygotuj zlecenie przez formularz dostępny na naszej stronie internetowej  
w zakładce Zamawianie i śledzenie. Żeby upewnić się, że Twoje paczki tra-
fią do odbiorców jeszcze przed świętami, możesz skontaktować się ze swoim 
doradcą GO!. 

Żeby proces wysyłki przebiegł sprawniej, na naszej stronie www.general-overni-
ght.pl w zakładce Klient, możesz znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania, przeczytać o dodatkowych opłatach a także poznać wymagania dotyczące 
wymiarów i wagi przesyłki. Znajdują się tam również niezbędne formularze.

Użyteczność ponad wszystko

Najlepsze prezenty dla klientów, kontrahentów i pracowników to te, które im się przy-
dadzą. Zamiast figurki z aniołkiem czy bałwankiem, wyślij im bony podarunkowe. Za-
miast świątecznego swetra, personalizowane gadżety z logo Twojej firmy (w końcu 
każdy używa długopisów i parasolek, a może uda Ci się zamówić też butelki z filtrem 
lub lunchboxy). Pamiętaj jednak o tym, że niektóre prezenty mogą być krępujące - 
jeśli nie znasz dobrze obdarowywanego, zrezygnuj z karnetu na siłownię (którego 
podarowanie może zostać odebrane niewłaściwie) i zastąp go wejściówką do SPA.

Pierdółki, kurzołapy, durnostojki - nie kupuj ich w prezencie!

Zwłaszcza, jeśli nie znasz obdarowywanej osoby prywatnie. Przekonanie,  
że są to prezenty uniwersalne, które spodobają się każdemu jest błędne. Wiele 
osób urządza swoje domy i mieszkania w konkretnych stylach, niektórzy są fa-
nami surowego minimalizmu, jeszcze inni po prostu nie lubią zbierać zbędnych 
rzeczy (nawet tych najpiękniejszych). Zadbaj  o to, aby prezent nie wywołał  
u nich skrępowania - niektórzy uważają, że prezentów nie wolno sprzedawać, 
oddawać czy wyrzucać.

Wyślij je z GO!

Pamiętaj, że wysyłka na ostatnią chwilę to niepotrzebny stres i zmartwienie, czy 
wszystkie paczki dotrą na czas. Możemy obiecać, że je dostarczymy, ale wiemy 

też, że poczujesz się bezpieczniej i oszczędzisz sobie nerwów, jeśli zaplanujesz 
wysyłkę wcześniej. Możesz to zrobić nawet teraz - wystarczy że klikniesz tutaj  
i skontaktujesz się ze swoją stacją GO! Chcesz zobaczyć, do kogo się dodzwo-
nisz? Poznaj nasz zespół!

JEŚLI CHCESZ NADAĆ ŚWIĄTECZNE PRZESYŁKI:

NO DOBRZE, WIESZ JUŻ JAK, ALE POJAWIA SIĘ JESZCZE PYTANIE: CO WYSŁAĆ?

GO! Warszawa

ul. Szyszkowa 35/37, Hala E
02-285 Warszawa

mobile 24h +48 225 345 000
warszawa@general-overnight.pl

GO! Wrocław

ul. Smolecka 5
55-080 Pietrzykowice

mobile 24h +48 514 481 734
wroclaw@general-overnight.pl

GO! Poznań

ul. Poniatowskiego 59
62-030 Luboń

tel. +48 618 469 357
mobile 24h +48 694 907 306
poznan@general-overnight.pl

GO! Katowice

ul. Fabryczna 11
40-611 Katowice

mobile +48 793 663 316 
+48 601 863 242

katowice@general-overnight.pl

A KIEDY JUŻ KUPISZ PREZENTY...

2

https://www.general-overnight.com/pol_pl/produkty/uslugi-dodatkowe/go-online-track/registrace-go-online-track.html
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https://www.general-overnight.com/pol_pl
https://www.general-overnight.com/pol_pl/klient.html
https://www.general-overnight.com/pol_pl/o-firmie/kontakt.html
https://www.general-overnight.com/pol_pl/o-firmie/go-zespol.html


Specjalne rozwiązania opakowaniowe

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.

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. Jedynym minusem jest konieczność posiadania pompki, kompre-
sora lub silnych płuc. 

Alternatywne sposoby na bezpieczne opako-
wanie 
Nie każdy ma przy sobie polistyren lub AirCover, a przecież zdarza się, że wy-
syłamy paczki w ostatniej chwili. Spokojnie, jesteśmy przygotowani również  
na takie sytuacje! Istnieje wiele alternatywnych sposobów pakowania, ale w każ-
dym przypadku należy pamiętać, że butelka nie może dotykać ścianek kartonu 
ze względu na tzw strefę deformacyjną. 

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).

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. 

Transport butelek? Żaden problem!

JAK ZAPAKOWAĆ BUTELKI, ŻEBY ZAPEWNIĆ  
IM 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? 

I już prawie gotowe…

Niezależnie od tego, czy wybierzesz sprawdzone rozwiązania, czy improwizujesz, musisz poinformować przewoźnika, że   przewozi przesyłkę wymagającą deli-
katnej obsługi. Umieść na przesyłce informację, że jest to produkt szklany i kruchy. Zapytaj go również, czy podejmie się transportu, ponieważ nie wszyscy prze-
woźnicy wyrażają na to zgodę, nawet jeśli zawartość jest dobrze zapakowana.
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Zawsze warto pomagać!

DOBRO WRACA!
Październik był dla nas napiętym miesiącem, przeprowadzka biura w Warszawie, mnóstwo nowych 
zamówień i klientów we wszystkich oddziałach, rozpoczęcie przygotowywań do gorącego okresu 
przedświątecznego, czy serwisowanie samochodów przed zbliżającą się zimą. Kiedy jednak dowie-
dzieliśmy się o tej inicjatywie, nie potrafiliśmy przejść obok niej obojętnie.

II Bieg do Michy, bo właśnie o nim mowa, to dzieło Centrum Rozwoju Lokalnego,  
I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego 
w Zawierciu, Miasta Szczyrk i uczestników akcji “E-wolontariat”. Jego celem była 
zbiórka środków na zakup karmy i potrzebnych rzeczy dla zwierzaków z Fundacji 
Ostoja dla Zwierząt. Jak czytamy na stronie wydarzenia: “Bieg do Michy”  
to wyjątkowa inicjatywa realizowana już drugi rok z rzędu. W pierwszej edycji wzięło 
udział ponad 450 miłośników zwierząt i sportu z całej Polski. Dzięki ofiarności 
uczestników udało się uzbierać blisko 5000 zł, co pozwoliło na zakup 300kg karmy 
oraz potrzebnych rzeczy (m.in specjalistycznych smyczy, koców) dla podopiecznych 
Schroniska dla zwierząt w Zawierciu.” Jak podają organizatorzy, tegoroczna edycja 
Biegu do michy zgromadziła ponad 2200 uczestników. Łącznie z pakietów 
startowych zebranych zostało prawie 8800zł! W ramach zbiórki towarzyszącej 
udało się zebrać również ogromne ilości karmy, które zostały przekazane Fundacji.

Doskonale wiemy, że okres zimowy może być szczególnie trudny, dlatego tym 
chętniej przyłączyliśmy się do działania. Oprócz finansowego wsparcia dla pod-
opiecznych Fundacji, udało nam się przy okazji zrobić coś dla siebie. Warunkiem 

wzięcia udziału było wykonanie aktywności fizycznej. Część z nas zapięła więc swoje 
psiaki na smycze, inni udali się na siłownię i razem - mimo, że w różnych częściach 
Polski - poszliśmy pomagać potrzebującym zwierzakom. 

„Uwielbiamy chodzić na wspólne spacery z naszym psem Alkiem i robimy  
to bardzo często. Uczymy nasze córki już od najmłodszych lat, że pomoc innym, 
w tym zwierzętom, jest bardzo ważna. Dziewczynki doskonale to rozumieją  
i chętnie zaangażowały się w „Bieg do michy” razem z nami”. - wspomina Piotr 
Barej z GO! General Overnight Poznań. 

Pracownicy naszych stacji byli bardzo zadowoleni, że możemy zrobić coś wspól-
nie, w trosce o zwierzęta. Do udziału udało nam się zaprosić nawet kolegów  
z oddziału w czeskim Pilźnie. Ochoczo wzięliśmy udział w tej akcji, bo wierzymy,  
że liczy się każdy grosz, a na ochronie zwierząt nie warto oszczędzać. Już teraz 
wiemy, że nie była to ostatnia inicjatywa charytatywna, w którą się zaangażowaliśmy. 
Mamy nadzieję, że w kolejnej akcji uda nam się zaktywizować też Was, drodzy 
Czytelnicy. Informacji spodziewajcie się wiosną!
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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 trans-
porcie przesyłek ekspresowych.

GO! Express & Logistics Warszawa sp. z o.o.
warszawa@general-overnight.pl
GO! Express & Logistics Katowice sp. z o.o.
katowice@general-overnight.pl
GO! General Overnight Poznań
poznan@general-overnight.pl
GO! Express & Logistics Wrocław sp. z o.o.
wroclaw@general-overnigth.pl

NEWS

Świąteczna gra matematyczna

Strefa świątecznego relaksu 

PYSZNOŚCI… NIE TYLKO Z POLSKICH STOŁÓW

Lampki błyszczą na choince, za oknami mróz, a z kuchni dobiegają 
wspaniałe zapachy. Nie bez powodu Boże Narodzenie jest ulubionym 
świętem wielu Polaków. Barszczyk z uszkami, zupa grzybowa, smażony 
karp, a także ryba po grecku, pierogi, kutia i inne smakołyki, choć 
nie najprostsze do przyrządzenia, znikają ze świątecznego stołu w 
sekundę, a zachwyt całej rodziny wynagradza trud włożony w często 
długie i niełatwe przygotowania. Tak obchodzimy święta w Polsce. 
A co w tych szczególnych dniach jedzą nasi sąsiedzi? Zapytaliśmy 
o to naszych zagranicznych współpracowników: Kristýnę z Czech 
i Floriana z Niemiec. 

Typowym posiłkiem świątecznym w Niemczech jest pieczona gęś. 
Osobiście jednak wolę sałatkę ziemniaczaną z kiełbasą (Kartoffelsalat 
und Würstchen). Nie mam ulubionych słodyczy, ale nie pogardzę 
prażonymi migdałami.”

Florian Müller, Niemcy

“W Boże Narodzenie obowiązkowa jest zupa rybna, smażony karp  
i sznycel. Jako dodatek jemy sałatkę ziemniaczaną, której robienie 
jest w rodzinach jak konkurencja w zawodach sportowych. Babcie 
i mamy tradycyjnie wypiekają kilka rodzajów słodyczy. Nie można 
przegapić ciasteczek Linzer, bułeczek waniliowych i gniazd os (Osyne 
Gnizdo). Kasza gryczana i kostki z kaszy manny to tradycyjne dania 
postne, podawane przed świątecznym obiadem.”

Kristýna Cyprisová, Czechy
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