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Magazyn ciekawostek i nowinek z GO! Express & Logistics Wydanie 01 / 2022

2021 za nami, Sylwestrowe emocje gdzieniegdzie wciąż jeszcze nie opadły, zbliża się pierwszy  
w tym roku długi weekend. W tym czasie zastanawiacie się pewnie, co przyniesie 2022. Tego jesz-
cze nie wiemy, natomiast jesteśmy pewni, że będziemy się starali uczynić go jeszcze lepszym niż 
poprzedni. Może i brzmi to trochę jak powtarzany przez wszystkich frazes, ale uwierzcie nam na 
słowo, że mamy już na ten rok konkretne, szeroko zakrojone plany. Zdecydowanie bardziej pewne 
i stabilne, niż postanowienia noworoczne większości z nas.

Możemy już teraz delikatnie uchylić Wam rąbka tajemnicy 

 • Stacja GO! Katowice poszerza swój obszar działania i z ich usług można 
skorzystać już nawet w Bielsku-Białej i Żywcu. Katowicka ekipo, gratulujemy tego 
kroku i mocno trzymamy kciuki! 
 • Stacja GO! Warszawa coraz mocniej koncentruje się na rozszerzeniu sieci 
klientów na terenie Łodzi i okolic. Już teraz współpracują z kilkunastoma firmami 
z tego obszaru. Koleżanki i koledzy ze stolicy, mamy nadzieję, że wasz plan 
powiedzie się lepiej niż się spodziewacie!

 • Wkraczamy na teren Krakowa i okolic. Klienci z tego obszaru już niedługo 
będą mogli cieszyć się naszą obsługą na najwyższym poziomie i ekspresowymi 
dostawami!

A to tylko niektóre z naszych celów na ten rok. Brzmią ciekawie, prawda? Mamy 
nadzieję, że tak jak my, czekacie na nie ze zniecierpliwieniem i - również jak 
my - z entuzjazmem oczekujecie rozwoju roku 2022.

Czego dowiesz się z tego wydania:

Witaj 2022!

2022
 

możliwości rozwoju

nowych dobrych doświadczeń

zdrowia i szybkiego zakończenia pandemii

ekspresowych wysyłek w najwyższej jakości GO!

siły i wytrwałości w życiu zawodowym i prywatnym

powrotu do normalności na wszystkich możliwych płaszczyznach

jeszcze niższego współczynnika strat i uszkodzeń (aktualnie tylko 0,02%!)
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Podsumowując 2021

StO lAt nieCh ŻyJą nAM!
A kto? GO! Czechy! 
GO! rozszerzyło swoją działalność na Czechy w styczniu 2002 roku, co oznacza, że nasi sąsiedzi 
kończą 20 lat!

2021 możemy uznać za zamknięty. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że wykorzystaliśmy ten czas 
w 100%. Wiemy że kochacie liczby, więc przedstawiamy krótkie podsumowanie minionego roku.

Gdyby ułożyć wszystkie 
przesyłki wysłane z same-
go Wrocławia w 2021 jedna 
przed drugą, wypełniłyby 173 
boiska piłkarskie. Mecz piłki 
nożnej najprawdopodobniej 
zostałby wtedy przerwany  
i zostalibyśmy wyprowadzeni.

Przy założeniu, że dorosła 
osoba powinna wypić dziennie 
około 2 litry wody, cała za-
łoga GO! w Polsce powinna 
była wypijać 62 litry dziennie, 
a co za tym idzie, 22 630 li-
trów w ciągu roku. to około 
114 pełnych wanien wody, 
ale my dbamy o środowisko, 
więc promujemy prysznice.

W zeszłym roku zdobyliśmy 
182 nowych obserwujących 
na linkedin. Możemy więc 
pochwalić się zaszczytnym 
wynikiem! Obserwuje nas 
elitarne grono 0,000095% 
społeczności całej platfor-
my. Dołącz i wesprzyj nasze 
tegoroczne statystyki!

Przewieźliśmy tyle gadów,  
że gdybyśmy je połączy-
li mogłaby powstać głowa 
Smoka Wawelskiego. Ale te-
go nie zrobimy, bo nie jeste-
śmy szalonymi naukowcami… 
przynajmniej ta część z nas, 
która zajmuje się przewozem 
zwierzaków (sprawdzamy  
to podczas rekrutacji).

W 2022 świętujemy!

W 1984r. w niemczech połączyło się osiem średnich firm kurierskich, 
pierwotnie pod nazwą ADK lub Arbeitsgemainschaft der Deutschen 
Kurierdienste. ADK była najstarszą firmą świadczącą usługi kurierskie  
i ekspresowe w niemczech i jednocześnie największą niemiecką niezależną 
firmą kurierską. Dziesięć lat później ADK przyjęło nazwę GO! express & logistics, 
otworzyło hUB w neunstein w niemczech oraz pierwszy międzynarodowy 
oddział w Wiedniu. Od tego czasu GO! nieustannie rośnie i rozwija się na 
kolejne kraje i obszary. Obecnie posiada ponad sto oddziałów w całej europie.

Serce czeskiego GO! - centrum dystrybucyjne - zlokalizowane jest  
w praskich hostivicach. tam właśnie znajduje się dział obsługi klienta, który na 
co dzień dba o klientów i ich wymagania dotyczące rozwiązań transportowych. 
Wszystkimi procesami logistycznymi zajmuje się zespół pracowników, dzięki 
którym przesyłki nie zatrzymują się i niezawodnie docierają do adresatów. 
W magazynie GO! przesyłki na 700 miejscach paletowych czekają na kolejną 
podróż. W ramach GO! Warehouse klienci przechowują tam towary lub wyma-
gające pilnej dostawy komponenty, aby zapewnić jeszcze szybszą dystrybucję.

W ciągu dwudziestu lat wiele się zmieniło. Od tych widocznych dla oka 
zmian, takich jak nowe logo, rozbudowa floty, nowy wizerunek naszych 
kurierów i ogólna modernizacja marki, po zmiany, które na pierwszy rzut 
oka nie są widoczne i namacalne, ale doświadczamy ich każdego dnia. 
Stałe przyspieszanie transportu, optymalizacja czasu dostaw i odbioru, 
modernizacja magazynu, nowe regularne linie, dostawy weekendowe  
i szereg innych kroków, które podejmujemy w drodze do stuprocentowo 
niezawodnej obsługi.
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Piechotą na Marsa 

no dobra, nie do końca tam. naszym przystankiem  
w drodze do podboju czerwonej planety była nASA. Do 
agencji dostarczyliśmy próbki biologiczne na kosmiczną 
misję podboju Marsa. Były to próbki śliny nurków, któ-
rzy odgrywają ogromną rolę w poznawaniu warunków 
kosmicznych. niestety nie opanowaliśmy jeszcze dostar-
czania paczek z prędkością światła, ale z naszą usługą 
GO! express, zbliżamy się do niej wielkimi krokami!
GO! jest certyfikowanym przewoźnikiem tkanek i komó-
rek ludzkich. Posiadamy wszystkie niezbędne zaświad-
czenia i certyfikaty, aby w odpowiednich warunkach 
temperaturowych móc przewozić tego typu materiały 
biologiczne. Więcej informacji znajdziecie na naszej 
stronie internetowej w zakładce GO! life Science lub  
u swojego doradcy GO!

logistyczna sztuka 

Sale muzealne wypełnione po brzegi dziełami sztuki, 
galerie, a także prywatne kolekcje - między innymi im 
poświęciliśmy w mijającym roku mnóstwo czasu i uwa-
gi. W naszych rękach znalazły się nie tylko obrazy, ale 
i rzeźby, oraz inne arcydzieła, które musieliśmy bez 
szwanku dostarczyć do Klientów. Dlaczego ci wybierali 
akurat nas? na naszą korzyść świadczą zapewne de-
kady doświadczenia w branży, indywidualne podejście 
do każdej przesyłki oraz niespotykana elastyczność, 
ale duży wpływ miał również bardzo niski współczynnik 
strat i uszkodzeń (0,02%), dodatkowe ubezpieczenie  
w usłudze GO! AllRisk, a także fakt, że nie wszystkie 
firmy z naszej branży są w stanie podjąć się ekspre-
sowego transportu tak cennych, a zarazem kruchych 
przedmiotów. W 2022 czekamy na kolejne wyzwania!

Przywieźliśmy prezenty od nas… 
dla nas!
Opowiadamy Wam dużo o bezpieczeństwie. Proponu-
jemy rozwiązania z zabezpieczonym odbiorem, dbamy 
o paczki, nawet te najdelikatniejsze. Bezpiecznie prze-
wozimy Wasze zwierzęta. Dziś jednak porozmawiaj-
my bezpośrednio o Was i o nas - o naszym wspólnym 
bezpieczeństwie. Zima to szczególny czas, w którym to 
noc zaczyna się już około godziny 16, a więc połowa 
dnia dzieje się po zmroku. Załatwienie czegokolwiek 
lub chociażby dotarcie z pracy do domu wiąże się więc 
zwykle z poruszaniem się w półmroku. i z tego miejsca 
apelujemy, prosimy, błagamy… noście odblaski, bo to 
może uratować życie Wam i nam, kierowcom i kurie-
rom, pieszym i rowerzystom. 
Zdecydowanie najlepszym prezentem świątecznym, któ-
ry widzicie na zdjęciu obok, były dla nas odblaskowe 
kurtki firmowe, które nosimy teraz o każdej porze dnia 
i nocy, zapewniając bezpieczeństwo zarówno sobie jak 
i innym uczestnikom ruchu.

Najciekawsze transporty 2021 
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GO! Warehouse

Nasze magazyny zlokalizowane są w Warszawie, Wrocławiu,
Poznaniu i w Katowicach, ze strategiczną lokalizacją w pobliżu
lotnisk i autostrad w kierunku Niemiec, Czech oraz wschodu. 
Są one przystosowane do krótkotrwałego i długoterminowego
przechowywania towarów. Ekspresowa dystrybucja, montaż,
konsolidacja, zapasy, magazynowanie w trybie gotowości 
i wiele innych usług w jednym miejscu, to nasze zaplecze, które
zapewnia maksymalną optymalizację procesów.

LOKALIZACJA I PRZESTRZEŃ MAGAZYNOWA

Współczesna logistyka magazynowa to złożony mechanizm
oferujący znacznie więcej niż samo magazynowanie. 
To nowoczesny, elastyczny system – transport, usługi
magazynowe i dystrybucja w jednej firmie. To „One stop
shopping” dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych
klientów, połączony z pakietem licznych usług dodatkowych.
Logistyka i magazynowanie powierzone naszej firmie to korzyść
z kompleksowej usługi ułatwiającej osiągnięcie przewagi
konkurencyjnej.

LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

WAREHOUSE
kompleksowa logistyka magazynowa 

ROZŁADUNEK/ZAŁADUNEK

PRZEŁADUNEK 

KONFEKCJONOWANIE 

KOMISJONOWANIE 

ETYKIETOWANIE 

PALETYZOWANIE (WKRÓTCE W WARSZAWIE)

ZARZĄDZANIE OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI

SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE 

SPRAWDZANIE JAKOŚCI 

DOKONYWANIE DROBNYCH NAPRAW

MONTAŻ I PRZETWARZANIE PODZESPOŁÓW 

WYMIANĘ DANYCH INFORMATYCZNYCH          

 Z SYSTEMEM MAGAZYNOWYM KLIENTA
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Poznaj nasze usługi

GO! Express
doręczenie w 1 dzień 

GO! Smart Express
ekonomiczna dostawa 
w 1-3 dni

GO! Polska
transport krajowy

USŁUGI
STANDARDOWE

USŁUGI
BEZPOŚREDNIE

GO! Direct
bezpośrednie doręczenie 

GO! On-Board-Courier
kurier dostarczy przesyłkę lotem
komercyjnym

GO! Same Day
doręcznie tego samego dnia

ROZWIĄZANIA
BRANŻOWE

GO! Automotive & Industry
usługi dla przemysłu i motoryzacji

GO! Food Logistics
profesjonalny przewóz 
artykułów spożywczych

GO! Life Science
przewóz medyczny i laboratoryjny

USŁUGI
DODATKOWE

GO! Weekend
dostawa w weekendy i święta

GO! Termin
gwarantowana dostawa 
w oknie czasowym

GO! Cło
reprezentacja w urzędzie
celnym

GO! All-Risk
ponadstandardowe ubezpieczenie

GO! Online & Track
śledzenie przesyłek na naszej
stronie internetowej

Logistyka targowa
dostarczenie przesyłek na stoisko
targowe

Neutralizacja adresu
neutralizacja adresu nadawcy 

Dostawa za pobraniem 
bezpieczny odbiór Twoich
przesyłek za pobraniem 

Potwierdzenie doręczenia
jak tylko dostarczymy, damy Ci znać

TRANSPORT 
SPECJALNY

GO! Ambient 
temperatura pokojowa

GO! Transport
zwierzątprzewóz żywych zwierząt

GO! Cold Pack (2 do 8 °C)
przesyłki chłodnicze

GO! ADR
przewóz towarów niebezpiecznych

 GO! Dry Ice (-78 do -4 °C)
przewóz w suchym lodzie

GO! Dostawa dokumentów 
do rąk własnych odbiorcy, 
ze sprawdzeniem danych 
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Święto trzech Króli, którego właściwa to właściwa nazwa to Święto Objawienia 
Pańskiego, odwołuje się do fragmentu Biblii, w którym to trzej mędrcy przybywają  
do stajenki małego Jezusa i składają mu dary. Jest to dzień wolny od pracy od 
stosunkowo krótkiego czasu, bo od 2011 roku. Święto to jest okazją do spę-
dzenia czasu z bliskimi, uczestnictwa w obrzędach religijnych lub… długiego 
weekendu i to właśnie na tym aspekcie się skupimy. 

7 stycznia 

W związku z tym, że święto wypada w czwartek, wiele osób może pozwolić so-
bie na wzięcie urlopu 7 stycznia i przedłużenie swojego weekendu do czterech 
dni. to wystarczająco dużo czasu, aby móc wybrać się na dalsza wycieczkę. Ale 
gdzie jechać? Chętnie podpowiemy Wam kilka kierunków!

Góry

Mamy piękną zimę i świetne warunki do uprawiania sportów zimowych… przy-
najmniej w niektórych częściach kraju. 4 dni to wystarczająco dużo czasu, aby 
wybrać się na stok i poszusować na nartach lub snowboardzie. Wspaniałe stoki 
znajdziemy na całej szerokości Polski południowej, więc nie trzeba wyjeżdżać 
bardzo daleko. Poznaniacy i Wrocławianie mogą udać się więc w okolice Zieleń-
ca i Karpacza, Łodzian i Katowiczan powita Szczyrk oraz Wisła, a Warszawiacy 
i Krakusi mogą pozjeżdżać w Białce i Bukowinie tatrzańskiej. A po białym sza-
leństwie - kto wie, może wybierzecie się na termy, których w górach również 
nie brakuje?
Oczywiście nie ma stuprocentowej pewności, ale tego typu aktywność jest też 
dość bezpieczna pod kątem pandemii - większość czasu spędzamy wtedy  
w rękawiczkach, zabudowanych ubraniach i maskach lub kominiarkach. nie 
dotykamy też bezpośrednio wspólnych powierzchni, ani nie dmuchamy na 
siebie nawzajem. 

Morze

niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy nie zastanawiał się jak wy-
gląda Morze Bałtyckie zimą. no może oprócz osób, które bywają w tych 
okolicach regularnie. U pozostałych zwykle przynajmniej raz w życiu po-
jawia się ta myśl, żeby zobaczyć zamarznięty Bałtyk. no właśnie - o ile ten  
w ogóle zamarza, o czym można się przekonać już na miejscu. Czy czte-
ry dni to wystarczająca ilość czasu na podróż nad morze? Zależy z jakiej 
części Polski, ale generalnie nasza odpowiedź  brzmi - tAK! nawet jeżeli 
mieszkasz w Ustrzykach, w cztery dni zdążysz odkryć magię zimowego 
Bałtyku. Pomimo 750km i około 10 godzin drogi samochodem, zawsze 
warto realizować wycieczkowe marzenia. Zwłaszcza, że samochód można 
zostawić pod lotniskiem Kraków Balice i dalszą drogę do Gdańska (która 
zajmie już tylko półtorej godziny!) pokonać samolotem za mniej, niż za-
płacilibyśmy za paliwo.

Zagranica 

Wycieczki zagraniczne w czasach pandemii to temat drażliwy. ich realizacja 
jest jednak możliwa, więc oczywiście wspomnimy również o nich. Dla fanów 
zorganizowanych wczasów, w sieci roi się od ofert na ten okres. nawet ta-
kie krótkie, 3-4 dniowe wycieczki do ciepłych krajów mogą być bardzo do-
brym czasem na ogrzanie się w trakcie zimy i odetchnięcie po napiętym  
i zabieganym grudniu. tym, którzy wolą bliższą podróż, proponujemy wypad  
do niemiec lub Słowacji. W każdym z tych krajów drzemie ogromny poten-
cjał. Jest tam mnóstwo miejsc, które warto odwiedzić, począwszy od punktów 
historycznych, skończywszy na interaktywnych muzeach czy parkach tema-
tycznych. Pod Berlinem znajduje się również pewna tropikalna wyspa, która  
z powodzeniem zastąpi wakacje w egipcie.  

Święta, święta i… znów święta!

DŁUGi WeeKenD? CZeMU nie!
Tegoroczne święta nie obfitowały w dni wolne od pracy. W zasadzie osoby niepracujące w week-
endy nie miały żadnego dnia, który byłby ustawowo wolny. Niektórym udało się wyjść wcześniej  
w Wigilię czy Sylwestra, ale z łezką tęsknoty wspominamy lata, w których układ kalendarza, z drob-
nymi przerwami, dawał nam prawie dwa tygodnie urlopu. Nie wszystko jednak stracone, ponieważ 
z pomocą przychodzi nam 6 stycznia.
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 1  Želízy 

Po wyjeździe z Katowic udaliśmy się do miasteczka Želízy, żeby zobaczyć Čer-
tovy hlavy, czyli Diabelskie Głowy. to monumentalne skalne rzeźby wyciosane 
w piaskowcu, a ich wysokość sięga 9 metrów!

 2  Karlowe Wary

następnym punktem były Karlowe Wary, największe czeskie miasto zdrojowe, 
znane między innymi z filmu z serii o Agencie 007 - “Casino Royale”. Piękne 
zarówno za dnia jak i po zmroku. Warto jednak wiedzieć, że niemal wszystkie 
lokale i sklepy spożywcze zamykają się tam najpóźniej o godzinie 23.

 3  Pilzno 

Kole jnym punktem 
podróży było Pilzno - 
miasto słynące przede 
wszystkim z browaru 
Pilsner Urquell. istnieje 
możliwość zwiedzenia 
tego miejsca, ale należy 
pamiętać o wcześniej-
szej rezerwacji wejśció-
wek. Odwiedziliśmy 
tam również Katedrę 
św. Bartłomieja, która 
może się poszczycić naj-
wyższą wieżą kościelną 
w kraju, wznoszącą się 
na wysokość 102,26m.  
Z samej góry rozciągają 
się przepiękne widoki 
na całe miasto.  

 4  Czeski Krumlow

Po wyjeździe z Pilzna pojechaliśmy do Czeskiego Krumlowa. Miasto leżące 
nad brzegami wijącej się w tym miejscu Wełtawy powstało wokół Xiii-wiecz-
nego zamku, który robi niezwykłe wrażenie zarówno nocą, jak i za dnia. Jego 
część jest też dostępna dla zwiedzających, a atrakcją, którą zdecydowanie 
warto zobaczyć, jest karmienie niedźwiedzi mieszkających tam od XVi wieku. 

Święta, święta i… znów święta!

nASZA PROPOZyCJA WyCieCZKi 
ŁąCZnA DŁUGOŚć tRASy: OKOŁO 1500KM
CZAS SPęDZOny W JeźDZie: 21 GODZin W CiąGU 3 Dni

Wielbicielom samochodowych objazdówek na pewno spodoba się wycieczka do Czech, którą jakiś 
czas temu odbyliśmy i możemy polecić tę trasę z ręką na sercu. Należy jednak pamiętać o przestrze-
ganiu miejscowych restrykcji związanych z pandemią. U naszych południowych sąsiadów musimy 
wypełnić internetowy formularz lokalizacyjny oraz wykonać test lub posiadać aktualny paszport 
covidowy, który będzie nam potrzebny w większości restauracji, hoteli oraz miejsc kultury. 

tym sposobem udało nam się objechać całe Czechy w trzy dni. W styczniu mamy ich do dyspozycji aż cztery, więc rozplanowanie tej trasy będzie jeszcze 
łatwiejsze, a najbardziej żądni przygód będą w stanie dodać do niej kolejne punkty (na przykład Pragę, Czeską Szwajcarię lub pobyt na stoku). 
nieodłącznym elementem podróży do tego kraju jest też oczywiście kuchnia - polecamy więc knedliczki, zupę czosnkową, smażony ser z frytkami i tatarską 
omacką, a na słodko tradycyjne trdelniki. Czego nie polecamy? Zdecydowanie odpuszczamy sobie stawanie na wadze po powrocie. Ale nie czarujmy się, nie 
pojechaliśmy do przepysznych Czech żeby się odchudzać!
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PubLikujE
GO! express & logistics Polska holding Sp. z o.o.
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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

Strefa świątecznego relaksu 

1 stycznia - 
Nowy Rok 
6 stycznia - 
Trzech Króli 
(Objawienie Pańskie)
30 stycznia - 
Niedziela handlowa

10 kwietnia - 
Niedziela handlowa
14-18 kwietnia - 
Święta Wielkanocne 
24 kwietnia - 
Niedziela handlowa

1 maja - 
Międzynarodowe 
Święto Pracy 
3 maja - 
Święto Konstytucji  
3 Maja

5 czerwca - 
Zesłanie Ducha 
Świętego  
(Zielone Świątki)
16 czerwca - 
Boże Ciało 
26 czerwca - 
Niedziela handlowa

15 sierpnia - 
Święto Wojska 
Polskiego, 
Wniebowzięcie NMP 
28 sierpnia - 
Niedziela handlowa

1 listopada - 
Wszystkich Świętych 
11 listopada - 
Narodowe Święto 
Niepodległości 

11 grudnia - 
Niedziela handlowa
18 grudnia - 
Niedziela handlowa
24-26 grudnia - 
Święta Bożego 
Narodzenia 
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