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UPS WPROWADZA OPCJĘ DORĘCZEŃ  
W SOBOTY W ODPOWIEDZI NA WZROST  

E-COMMERCE W EUROPIE  
 

• Nowa usługa dostępna w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, 
Belgii, Hiszpanii, we Włoszech i Francji;  

• UPS jedynym przewoźnikiem, który oferuje opcję doręczeń w soboty po 
stawkach obowiązujących w dni powszednie w przypadku wysyłki do jednej 
z 17 tys. lokalizacji UPS Access Point na ośmiu największych rynkach e-
commerce w Europie;   

• Pewna i efektywna kosztowo opcja dotarcia do klientów w weekend dla 
małych przedsiębiorstw. 

 

WARSZAWA, 16 lipca 2020 – Firma UPS (NYSE: UPS) wprowadza opcję 
doręczeń w soboty UPS Saturday Standard® w odpowiedzi na rosnące 
zainteresowanie zakupami online wśród polskich konsumentów. Usługa zostanie 
wprowadzona na ośmiu największych rynkach europejskich w tym w Polsce, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Hiszpanii, we Włoszech i Francji. 
Dzięki niej firmy każdej wielkości, a szczególnie mali e-detaliści, będą mogli 
dotrzeć do swoich klientów w weekend.   
 

„Pandemia koronawirusa znacząco przyspieszyła rozwój sektora e-
commerce. Częstsze zakupy w sieci, według najnowszego raportu e-Izby 
opracowanego przez Mobile Institute pt. „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 
2020” deklaruje już 27% internautów. To ogromny potencjał do wykorzystania dla 
sprzedawców internetowych, a także duże logistyczne wyzwanie. Dlatego też 
wprowadzamy dla nich dodatkową możliwość doręczenia przesyłek w sobotę, by 
mogli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu oraz dalej rozwijać swój biznes 
online” – powiedział Piotr Sitarek, Dyrektor Generalny w UPS Polska.  
 

Dostawa w weekend wiąże się zazwyczaj z dodatkową opłatą. UPS jest 
jedynym przewoźnikiem, który oferuje opcję doręczeń w soboty po stawkach 
obowiązujących w dni powszednie do jednej z 17 tys. lokalizacji UPS Access Point 
na ośmiu największych rynkach e-commerce w Europie. Alternatywne punkty 
odbioru UPS Access Point zlokalizowane są w osiedlowych sklepach, kioskach 
czy kawiarniach, otwartych do późnych godzin wieczornych, a także w weekendy. 
Wybierając dostawę do takiego punktu, kupujący online nie muszą oczekiwać na 
kuriera w domu. Wystarczy, że odbiorą swoją przesyłkę w dogodnym dla siebie 
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terminie w wybranym punkcie. Nowa usługa uzupełnia istniejącą już ekspresową 
usługę doręczeń w sobotę UPS Express Saturday, która realizowana jest teraz 
przed południem.     

 
„Pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój handlu internetowego, a 

sprzedaż detaliczna w Europie wzrosła o ponad 60% w szczytowym momencie 
zamknięcia w połowie kwietnia”, powiedział Lou Rivieccio, prezes UPS Europe. 
„Poprzez wprowadzenie opcji doręczeń w soboty w ramach usługi UPS Standard 
pomagamy firmom dostosować się do nowego środowiska, oferując im 
rozwiązania, które odpowiadają na oczekiwania ich klientów. E-detaliści mogą 
teraz dotrzeć z dostawą w soboty do ok. 80% populacji na ośmiu głównych 
europejskich rynkach e-commerce”.  
 

UPS zainwestował ostatnio 2 miliardy dolarów w rozbudowę swojej sieci w 
Europie, dzięki czemu firmy mogą szybciej i jeszcze skuteczniej obsłużyć swoich 
klientów w 220 krajach i regionach. Ta inwestycja pomaga im dotrzeć do ponad 
80% populacji Europy w ciągu dwóch dni roboczych, korzystając z usługi UPS 
Standard.  
 
O UPS 

UPS (NYSE: UPS) jest globalnym liderem w dziedzinie logistyki, oferującym 
szeroką gamę rozwiązań w zakresie transportu przesyłek i frachtu, ułatwień w 
handlu międzynarodowym oraz wykorzystania nowoczesnej technologii do 
wydajniejszego zarządzania w świecie biznesu. UPS, z siedzibą w Atlancie, 
świadczy usługi w ponad 220 krajach i terytoriach na całym świecie. Spółka UPS 
jest laureatem nagrody America’s Best Customer Service w kategorii usługi 
spedycyjne i dostawcze, przyznawaną przez tygodnik Newsweek. Spółka 
otrzymała również tytuł Most Valuable Brand in Transportation od magazynu 
Fortune i zajęła czołowe miejsce w rankingu spółek odpowiedzialnych społecznie 
JUST 100. Wysoko uplasowała się w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow 
Jones Sustainability World Index i rankingu Harris Poll Reputation Quotient. 
Otrzymała również wiele innych prestiżowych wyróżnień i nagród. Więcej 
informacji o firmie znaleźć można na stronie ups.com® bądź na 
pressroom.ups.com natomiast blog korporacyjny znajduje się pod adresem 
longitudes.ups.com. E-biuletyn firmy, poświęcony tematyce zrównoważonego 
rozwoju, UPS® Horizons, można znaleźć na stronie 
ups.com/sustainabilitynewsletter. Najnowsze informacje o UPS dostępne są na 
Twitterze pod hasłem @UPS News. Żeby wysyłać z UPS, odwiedź stronę 
ups.com/ship. 

https://ccinsight.org/trends-by-location/
https://ccinsight.org/trends-by-location/
https://www.newsweek.com/americas-best-customer-service-2019/services-transportation-travel
https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank_industry:Transportation
https://www.forbes.com/just-companies/#4309ad3b2bf0
http://www.ups.com/
http://www.pressroom.ups.com/
http://longitudes.ups.com/
file:///C:/Users/FDP8PQP/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ups.com/sustainabilitynewsletter
https://twitter.com/UPS_News
https://www.ups.com/ship/guided/destination?tx=2168142152068288&loc=en_US&WT.mc_id=BOILERPLATE_PRESSRELEASE_END_SHIP_071619

