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Logistyka i wsparcie e-commerce 
dla średnich i dużych firm



• najlepsza w Polsce oferta logistyki cross-border (transgranicznej): 
            kurierzy, przewoźnicy pocztowi, punkty odbioru, paczkomaty
•          jedna integracja API - wszyscy przewoźnicy dostępni w panelu wysyłkowym
•          panel zapewnia generowanie docelowych etykiet przewozowych 
            bez konieczności relabellingu
•          przesyłki pobraniowe możliwe również bez posiadania lokalnego
            konta bankowego
•          kompletny tracking przesyłki
•          indywidualne traktowanie partnera, które nie jest sloganem  
•          unikalne usługi dodatkowe i konkurencyjne ceny na usługi transportowe
•  terminowość - 99% przesyłek dociera na czas
•  progresywny rabat dla stałych klientów
•  8 lat doświadczenia w logistyce i e-commerce
•  ponad 2000 zadowolonych klientów
•  ponad 40 pracowników wyspecjalizowanych w obsłudze Twoich przesyłek
•           profesjonalne Biuro Obsługi Klienta
•  poleca Szybki Kurier Szwejk
 

„Z Olza zawsze z górki”
Szybki Kurie
  Szwejk

Dlaczego
Olza Logistic?

Więcej Szwejka na 



Dostarczymy Twoją paczkę w dowolne miejsce Europy. 
Specjalizujemy się jednak w obsłudze najdynamiczniej 
rozwijających się zagranicznych rynków sprzedaży 
dla polskiego e-commerce: Czech, Słowacji, Węgier, 
Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Słowenii.

Jeśli już działasz lub dopiero planujesz rozwinąć swój 
e-biznes w tych krajach, oferujemy Ci wyjątkowe 
zasady doręczeń: Twoje paczki dotrą do odbiorców 
za granicą tak jak w serwisie krajowym, czyli taniej, 
bezpieczniej i szybciej.

Wysyłaj paczki 
do Czech, Słowacji, 
Węgier i Rumunii
jak w serwisie 
krajowym!



Klienci chętniej dokonują zakupów w rodzimych 
sklepach. Rozwijając biznes za granicą powinieneś 
pomyśleć o dostosowaniu swojego e-sklepu do oczekiwań 
i potrzeb konsumentów w danym kraju. Profesjonalna 
„lokalizacja" wymaga znajomości specyfiki rynku
zagranicznego i jest procesem kosztownym 
oraz czasochłonnym. Dlatego zrobimy ją za Ciebie. 

Współpraca logistyczna to okazja do skorzystania 
z naszych unikalnych usług dodatkowych.

Logistyka
to dopiero początek



Unikalne
usługi 
dodatkowe

WSPARCIE SPRZEDAŻY

Zapewnimy Ci sklep internetowy w Czechach

Twój e-sklep będzie miał czeską domenę, a jego treści zostaną 
przetłumaczone w 100% poprawnie i dostosowane do kultury 
językowej naszych południowych sąsiadów. Zachowamy 
jednak charakter Twojej komunikacji z klientami.

Wesprzemy Twój e-sklep marketingowo

Zajmiemy się pozycjonowaniem i reklamowaniem Twojego 
e-sklepu w Czechach oraz jego dopasowaniem do wyszukiwarek 
i specyfiki aktywności internetowej czeskich konsumentów.
Przetłumaczymy ofertę sklepu, zrobimy korektę językową, 
przygotujemy niezbędne regulaminy oraz zajmiemy 
się formalnościami.

Obsłużymy Twoje lokalne BOK w większości krajów UE

Będziemy prowadzić za Ciebie Call Center (z dedykowanym 
numerem telefonu z lokalnym prefiksem międzynarodowym) 
oraz komunikację mailową z klientami. Zajmiemy się także 
administracją Twojego profilu na Facebooku w języku kraju, 
w którym sprzedajesz. Klient, który do Ciebie zadzwoni lub napisze, 
będzie przekonany, że kontaktuje się z rodzimą firmą.



Twoje zwroty, nasze magazyny

Dzięki naszym magazynom, profesjonalnie i bez problemu obsłużymy
przesyłki zwrotne od Twoich klientów w większości krajów UE.

Pomożemy w założeniu rachunków bankowych
w większości krajów UE

Rachunek bankowy prowadzony w kraju konsumenta to m.in. możliwość
wysyłki towaru za pobraniem, płynność finansowa transakcji w rodzimej 
walucie oraz szybkie rozliczanie bez potrąceń z tytułu przelewów 
międzynarodowych i różnego rodzaju marż stosowanych przez instytucje 
finansowe. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej pobranie to wciąż 
jedna z najpopularniejszych metod płatności. 

Formalności za granicą

Założenie biznesu za granicą nie jest trudne, jeśli wiesz, jak to zrobić. 
My wiemy, dlatego zajmiemy się kwestiami formalnymi: 
przetłumaczymy wszystkie dokumenty i przygotujemy 
dla Ciebie całe know-how.

Unikalne
usługi 
dodatkowe

WSPARCIE BIZNESU

Zadbamy o Twój wizerunek w internecie

Nasi operatorzy będą monitorowali opinie, jakie pojawią się 
na temat Twojego sklepu. W przypadku problemu szybko
skontaktują się z konsumentem, a dzięki wglądowi w przesyłki 
zaproponują mu satysfakcjonujące rozwiązanie.
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