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Informacja prasowa
Nadawanie przesyłek zagranicę jeszcze wygodniejsze - kolejna nowość od GLS
Firma

kurierska

rozpoczęła

współpracę

z

operatorem

wysyłkomatów. Jednym

z powodów jest rozkwit mniejszych sklepów działających w branży e-commerce.
Nowa usługa jest wygodna zwłaszcza dla nadawców przesyłek międzynarodowych.
Wysyłkomat umożliwia nadawcom samodzielne nadanie przesyłek, a cały proces jest
zautomatyzowany: urządzenie bezobsługowo waży i mierzy paczki oraz drukuje etykiety.
Nadanie można opłacić bezpośrednio z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych lub kodu BLIK.
Przesyłkę można też przygotować online, a następnie sfinalizować proces w maszynie
z wykorzystaniem kodu QR lub technologii Beacon.
Jednym z najważniejszych powodów, dla których GLS rozpoczął współpracę z firmą ASAPON,
operatorem wysyłkomatów, jest błyskawiczny rozwój branży e-commerce, w tym sklepów
działających w mniejszej skali.
– Skorzystanie z naszych usług poprzez wysyłkomaty to dobre rozwiązanie dla tych nadawców,
którzy wysyłają mniejsze wolumeny paczek, zwłaszcza zagranicznych, a przy tym zależy im na
elastyczności i niezawodności. Urządzenie pozwala nadać przesyłki szybko i o dowolnej porze, a
nasza sieć międzynarodowa obejmuje 40 krajów w Europie oraz USA i Kanadzie – mówi
Małgorzata Markowska, marketing manager GLS Poland.
Odbiorcy otrzymają przesyłki w tym samym terminie, w jakim otrzymaliby je w przypadku
nadania bezpośrednio przez kuriera.
– Od strony logistycznej fakt nadania paczki w wysyłkomacie nic nie zmienia, również
w przypadku przesyłek zagranicznych. Czas transportu przesyłki jest taki sam, chyba że nadanie
paczki będzie miało miejsce późnym wieczorem, wtedy należy doliczyć, nominalnie, jeden dzień.
Kurier zabierze ją z wysyłkomatu następnego dnia i przekaże do dalszego transportu – wyjaśnia
Małgorzata Markowska. Wszystkie informacje o wysyłkomatach znajdują się na stronie
https://wysylkomaty.gls-poland.com.pl/.

Liczy się szeroki wachlarz
Wysyłkomaty działają od 2018 roku. Jak informuje operator, do tej pory zainstalował 166 tego
rodzaju maszyn w sześciu województwach. – Wiele wskazuje na to, że ta forma nadawania
paczek będzie się rozwijała, jednak część nadawców nadal będzie korzystała z punktów nadania
i odbioru, np. dlatego, że będzie miała taki punkt bliżej. Te dwa rozwiązania doskonale się
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uzupełniają. Systematycznie rozwijamy wachlarz usług i funkcjonalności tak, by nasza oferta
była jak najbardziej elastyczna. Odgrywa to istotną rolę zarówno z punktu widzenia nadawców
działających w różnych segmentach e-commerce, jak i w kontekście stałego wzrostu wolumenu
przesyłek adresowanych do odbiorców indywidualnych – dodaje Małgorzata Markowska.
Dodajmy, że sieć punktów nadania i odbioru Szybka Paczka/ ParcelShop (prowadzonych przez
partnerów GLS) rozwija się już od 10 lat. Ich liczba w całej Polsce przekroczyła już 1300.
Natomiast w ubiegłym roku GLS otworzył swój pierwszy firmowy punkt Szybkiej Paczki, który
jest obsługiwany w całości przez pracowników firmy kurierskiej. Zakres usług jest tu znacznie
szerszy niż w typowym punkcie nadania i odbioru: można tu odebrać lub wysłać przesyłkę
również za pobraniem, jest także punkt pakowania oraz przymierzalnia (rozwiązani e z myślą o
klientach sklepów internetowych).
Kilka miesięcy temu GLS otworzył w centrum Krakowa swój najnowszy punkt firmowy Szybkiej
Paczki. Służy on również jako stacja przeładunkowa dla przesyłek adresowanych do odbiorców
w okolicy, które dostarcza specjalnie skonstruowany rower kurierski. Takie rozwiązanie GLS
zastosował jako pierwszy w Polsce.

GLS Poland i Grupa GLS
GLS Poland to spółka-córka General Logistics Systems B.V. (z siedzibą w in Amsterdamie). GLS świadczy wysokiej
jakości, niezawodne usługi przewozu paczek dla ponad 240 000 Klientów, uzupełnione o usługi frachtowe i ekspresowe.
„Lider jakości w logistyce paczek” – tak brzmi myśl przewodnia GLS. Za pośrednictwem własnych spółek krajowych i
przedsiębiorstw partnerskich, Grupa GLS zbudowała rozległą sieć pozwalającą na doręczanie przesyłek do Klientów w 40
krajach. Kompleksowa sieć połączeń drogowych GLS sprawia, że firma jest jednym z wiodących dostawców usług
kurierskich i ekspresowych w Europie. Grupa prowadzi również działalność poprzez spółki zależne w Kanadzie i na
Zachodnim Wybrzeżu USA. Sieć GLS składa się z ok. 70 centralnych i regionalnych punktów przeładunkowych oraz ok.
1 400 oddziałów, które są obsługiwane przez ok. 28 000 samochodów kurierskich oraz ok. 4 000 samochodów liniowych
na długich dystansach. GLS zatrudnia ok. 19 000 osób. W roku obrotowym 2019/2020 Grupa GLS osiągnęła przychody
w wysokości 3,6 mld euro i dostarczyła 667 mln przesyłek.
Więcej informacji: https://gls-group.eu/PL/pl/home

