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Aleksandra Kret

Około 1000 dawek nasienia doręczanych w sezonie,  
gwarancja dostawy w 24h w Polsce i Europie.  

Od prawie 20 lat dbamy o przesyłki na rynku polskim  
- także te najbardziej wyjątkowe. 
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Co jest najważniejsze podczas transportu nasienia koń-
skiego? 

Zdecydowanie czas! Doskonale zdajemy sobie sprawę  
z tego, że nasienie ogierów jest niezwykle cennym towa-
rem, nie tylko ze względu na ceny zakupu. Hodowcy muszą  
w końcu odpowiednio przygotować swoje klacze przed inse-
minacją, co wiąże się z wizytami weterynarza 
i monitorowaniem zwierząt, czyli z kosztami. 
Dlatego tak ważne dla naszych klientów jest 
skrupulatne ustalenie daty dostawy przesyłki 
i nasza terminowość, a także bezproblemo-
we doręczenie paczek wcześnie rano.

W jaki sposób zabezpiecza się i przewozi 
tego typu przesyłki?

Paczki z nasieniem wymagają przewozu  
w ściśle kontrolowanej temperaturze. Mamy 
taką możliwość dzięki usłudze GO! Life Scien-
ce, czyli rozwiązaniu dla przesyłek przewo-
żonych w reżimach temperaturowych. W jej 
ramach współpracujemy nie tylko z hodow-
cami i weterynarzami, ale także ze szpitalami, 
laboratoriami i uniwersytetami. Dysponujemy 
wszelkimi certyfikatami i uprawnieniami dla 
przewozu przesyłek biologicznych - w seg-
mencie ludzkim i zwierzęcym.

W jakiej temperaturze przewożone są prze-
syłki?

W usłudze GO! Life Science oferujemy trans-
port w zakresie temperaturowym od -78 do 
25°C. Znajdziemy więc rozwiązanie dosto-
sowane do indywidualnych potrzeb klien-
ta - zarówno dla przesyłek mrożonych, jak  
i chłodzonych. Zapewniamy oczywiście spe-
cjalistyczne opakowania i systemy termore-
gulujące, wraz z doradztwem w zakresie ich 
doboru. Dzięki specjalnym dataloggerom 
umieszczanym w przesyłce mamy możliwość śledzenia jej 
temperatury na każdym etapie transportu.

Czy działacie również w sytuacjach „last minute”?

Tak! Mamy rozwiązania, które umożliwiają nam działanie 
nawet na ostatnią chwilę. W razie potrzeby dostarczamy 
paczki bardzo wcześnie rano, późno wieczorem, a nawet 
w weekendy i święta - gdy inni odpoczywają. Realizowa-
nie nietypowych przesyłek last minute to dla nas chleb po-

wszedni. Wielu naszym klientom zdarzają 
się sytuacje podbramkowe, więc nauczyli-
śmy się, jak sobie z nimi radzić. Oczywiście 
czasami bywa trudno, ale nie bez powodu  
w naszym logo widnieje hasło „beyond li-
mits” - „poza limitami”.

Dlaczego hodowcy wybierają GO!?
Ponieważ cechuje nas wzorowa jakość obsłu-
gi klientów. Kontakt z dedykowanym doradcą 
jest natychmiastowy, bez opóźnień i wycze-
kiwania na infolinii. Zawsze znajdujemy opty-
malne i zindywidualizowane rozwiązania dla 
każdej firmy, można na nas liczyć w razie nie-
przewidzianych komplikacji. Bardzo sprawnie 
i z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności 
transportujemy nasienie schłodzone, jak rów-
nież niezwykle cenne nasienie mrożone. 
Nasi klienci doceniają również nasze liczne 
usługi dodatkowe, takie jak ponadpodsta-
wowe ubezpieczenie, a t akże elastyczność  
i ogromne możliwości personalizacji oferty. Nie 
jesteśmy ograniczeni sztywnymi, korporacyj-
nymi procedurami, dzięki czemu nasza oferta 
może być szyta na miarę każdego klienta.

Czy przy podjęciu współpracy jest koniecz-
ność podpisania umowy?

Nie, absolutnie nie ma takiej potrzeby. Nieje-
den z naszych obecnych klientów na począt-
ku naszej współpracy wypróbował nas jed-
norazowo. Za każdym razem dajemy z siebie 

100%, więc znakomita większość z nich wróciła z kolejnymi 
przesyłkami i jest z nami do dziś.

JESTEŚMY PRZY NARODZINACH 
championów

KLIKA FAKTÓW O GO!
rok założenia: 1984

destynacje: 220 krajów  
na całym świecie

ponad 1400 pracowników  
i więcej niż 1200 kurierów

przesyłki: ponad 38 000 dziennie

ponad 9.7 million rocznie

pojazdy: około 3000

stacje GO!: ponad 100 w Europie;  
sieć partnerów na całym świecie

klienci: ponad 77,000

współczynnik terminowości  
dostaw: 99.23 %

wskaźnik uszkodzeń / strat: 0.03 %
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Z NAMI MOŻNA KONIE KRAŚĆ 
... i rozmnażać! 

Możesz zaufać nam na każdym etapie. Od handlowców, po naszych przeszkolonych kurierów, 
cały Zespół GO! zrobi wszystko, żeby Twoje przesyłki dotarły na czas. Dodajmy do tego gwarancję 

dostawy w 24h, doręczenia bardzo wcześnie rano i przewóz w kontrolowanej temperaturze,  
a otrzymamy usługę idealną. GO! szczyci się najniższym wskaźnikiem strat i uszkodzeń na rynku 

oraz ponadprzeciętną terminowością dostaw. Odbiór dziś, dostawa jutro.  
Możesz na nas liczyć bez względu na to, jak pilna jest Twoja przesyłka!

EKSPRESOWA LOGISTYKA W EUROPIE
Gwarantujemy możliwość późnego odbioru przesyłki 
i dostawy wcześnie rano. Gdziekolwiek potrzebujesz. 
Dzięki sieci ponad 100 oddziałów w Europie możemy 
zaoferować najbardziej niezawodne rozwiązanie eks-
presowe.

ROZWIĄZANIA BRANŻOWE
Znajdziemy wspólne rozwiązanie, niezależnie od tego, 
czy pracujesz w hodowli, służbie zdrowia czy gastro-
nomii. Możemy zająć się dostawą nasienia końskiego 
lub pilnych dokumentów przetargowych w wymaga-
nym terminie.

KONTROLOWANA TEMPERATURA
Nie musisz się martwić, zajmiemy się również prze-
syłkami wymagającymi utrzymania wymaganej tem-
peratury. Nasi kurierzy są przeszkoleni do przewozu 
przesyłek w suchym lodzie w temperaturze od -78 do 
-4°C. Produkty chłodzone również nie stanowią proble-
mu. Posiadamy specjalne materiały opakowaniowe, 
które gwarantują termoregulację w zakresie od 2 do 

8°C. Podczas zimy lub upalnego lata przydatne może 
być również utrzymywanie temperatury pokojowej, 
czyli między 15 a 25°C.

GO! WEEKEND
Kiedy inni odpoczywają, kurierzy GO! wciąż działają! 
Odbieramy i dostarczamy przesyłki w soboty, niedziele 
i święta. Działamy 365 dni w roku. Zapewnimy nieza-
wodną dostawę materiałów biologicznych, ciągłość za-
opatrzenia sklepów oraz sprawne funkcjonowanie firm.
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