
OFERTA SPÓŁKI 



O firmie 
ASAPON Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w 

dostarczaniu rozwiązań optymalizujących 

procesy logistyczne w przedsiębiorstwach. 

Oferowane przez nas usługi cechuje 

maksymalne uproszczenie wszelkich 

formalności i skrócenie czasu, potrzebnego na 

przepływ dokumentów czy materiałów do 

punktu docelowego.  

Stale się rozwijamy, prowadząc intensywne 

działania badawczo-rozwojowe, których celem 

jest poszerzanie naszego portfolio o kolejne 

usługi, usprawniające procesy logistyczne  

i sprzedażowe.  

Stale wzrasta także liczba naszych 

zadowolonych klientów, którzy we współpracy  

z nami mogą usprawnić komunikację  

z odbiorcami swoich usług czy towarów  

i jeszcze skuteczniej realizować swe cele 

biznesowe 

 

 

 

 



Nazwa ASAPON symbolizuje to,  

w co wierzymy my i nasi klienci  

z branży logistycznej, dla których 

niezwykle istotny jest czas 

realizacji dostaw, zamówień  

i procesów. 

Dla naszych klientów 

włączamy tryb ASAP 

O firmie 



Na rynku od 2010 roku - w swoim rozwoju 

skupiamy się na następujących usługach: 

 

• Obsługa logistyczna przedsiębiorstw  

przy pomocy aplikacji webowej i 

dedykowanych rozwiązań IT 

• Realizacja procesów sprzedaży - 

podpisywanie umów na odległość 

• Kompleksowe usługi logistyczne dla  

e-commerce (magazynowanie, 

konfekcja, wysyłka) 

• Wysyłkomaty® - multioperatorska sieć 

samoobsługowych urządzeń do 
nadawania przesyłek 

O firmie 



Ułatwiamy rozwój mikro, małym i średnim firmom,  

dając im dostęp do narzędzi logistycznych dostępnych do 

tej pory jedynie dla przedsiębiorstw o dużej skali działania. 

Nasi klienci 

Naszymi klientami są głównie przedsiębiorstwa z sektora MSP, działające 

na styku branży logistycznej.  

 

• podmioty z sektora e-commerce, 

oferujące swoje towary również  

za granicą,  

• agencje marketingowe odpowiedzialne 

za wysyłkę materiałów promocyjnych, 

 

 

 

 

 

• drukarnie,  

• hurtownie,  

• producenci prowadzący sprzedaż 

hurtową i detaliczną. 

O firmie 



Obsługa logistyczna przedsiębiorstw 

Usługi ASAPON 

W oparciu o autorski system IT w formie aplikacji webowej (SaaS), 

ASAPON funkcjonuje jako wirtualny operator kurierski, przekazując 

przesyłki kurierowi najlepiej spełniającymi wymogi danego zlecenia.  

 

Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom rozwiązanie integrujące ofertę 

większości znaczących operatorów logistycznych w tym m.in., UPS,DPD, GLS, 

InPost Express, InPost Paczkomaty. 

Klienci otrzymują dostęp do aplikacji webowej, gdzie mogą zlecić pojedyncze lub 

hurtowe wysyłki, a następnie mają dostęp do informacji o statusie przesyłki oraz 

rozliczeń. 

W ramach usługi dostępne jest również dedykowane API, pozwalające na 

integrację systemów magazynowych, handlowych czy księgowych, dzięki czemu 

możemy obsługiwać również przedsiębiorstwa o dużym wolumenie przesyłek. 



Kompleksowa obsługa sklepów internetowych 

Usługi ASAPON 

Oferujemy podmiotom z sektora e-commerce kompleksowe wsparcie w 

obszarze logistyki: 

• Jedna umowa i jedna integracja – dostęp do magazynu oraz wielu metod 

płatności i wysyłki towarów 

• Umożliwienie sprzedaży za granicą dzięki preferencyjnym cenom wysyłek do 

Klientów z całej UE 

• Usługa przyjazna kupującym i sprzedającym dzięki ułatwieniu finalizacji zakupu 

• Magazynowanie i konfekcja przesyłek 

• Obsługa płatności 

• Obsługa zwrotów 



ASAPON usprawnia w firmach procesy, związane z wysyłką towarów 

i usług.  

Nasi klienci mogą korzystać z autorskiej platformy internetowej firmy 

ASAPON, poprzez którą sami mogą zlecać nadawanie przesyłek.  

Dzięki temu uzyskują dostęp do narzędzia, zapewniającego nie tylko 

możliwość zlecenia nadania przesyłki, ale także wgląd w archiwum 

zleceń, dostępną książkę adresową i inne rozwiązania, skracające 

czas potrzebny na wysłanie listu czy paczki.  

Z nami można wysłać zarówno jedną kopertę, jak i ładunek paletowy. 

Współpracujemy z większością operatorów pocztowych i kurierskich 

na polskim rynku i na rynkach międzynarodowych.  

Na wszystkie usługi oferujemy Klientom preferencyjne ceny, dzięki 

czemu mogą oni oszczędzać nie tylko swój czas, ale i pieniądze 

Wysyłka towarów i usługi kurierskie 

Usługi ASAPON 



Obsługa logistyczna przedsiębiorstw 

Usługi ASAPON 

Za pomocą 

aplikacji webowej, 

możliwe jest także 

przekazywanie 

nietypowych 

zleceń, takich jak 

transport krajowy, 

międzynarodowy, 

spedycja czy też 

transport 

wahadłowy. 

 

 



Wsparcie procesów logistycznych 

Usługi ASAPON 

Pozwala to naszym klientom na skupienie się na głównej 

działalności operacyjnej, bez konieczności zajmowania 

się procesami logistycznymi, często wymagającymi dużo 

uwagi. 

 

Posiadamy elastyczne podejście do procesów 

logistycznych pozwalające na dostosowanie naszych 

rozwiązań do potrzeb klienta, zarówno jeśli chodzi o 

wysyłki krajowe i zagraniczne. 



Kompleksowa obsługa dokumentów 

wychodzących 

Usługi ASAPON 

• Generowanie masowej ilości dokumentów (faktur, wyciągów, wezwań, polis 

itp.) na podstawie danych otrzymanych od wystawcy dokumentu lub 

zaimportowanych bezpośrednio z systemów billingowych 

• Podpisywanie, archiwizacja i znakowanie czasem e-faktur 

• Wysyłka dokumentów elektronicznych oraz wydruk i wysyłka papierowych 

• Szczegółowe raportowanie wysyłek wystawcom dokumentów 

• Portale dokumentów – umieszczanie dokumentów adresowanych do Klientów 

oraz pełna obsługa Klienta (reklamacje, zamówienia usług dodatkowych itd.) 

• Aplikacje mobilne do zarządzania dokumentami. 

• Podpisywanie umów i dokumentów na odległość 



Kompleksowa obsługa dokumentów 

wychodzących – zalety 

Usługi ASAPON 

• Automatyczne dzielenie przesyłek na faktury 

papierowe i elektroniczne oraz na operatorów 

pocztowych i kurierskich dla optymalizacji kosztów 

wysyłki 

• Preferencyjne stawki za wysyłkę 

• Bieżące raportowanie statusów doręczenia dla 

zapewnienia najwyższej jakości 

• Dodatkowa gwarancja jakości procesu doręczeń 

dzięki dedykowanemu zespołowi obsługi i 

interwencji 

• Brak konieczności operacyjnego angażowania 

własnego zespołu 



Wsparcie procesów logistycznych 

Usługi ASAPON 

Naszym klientom, takim jak sklepy internetowe, agencje 

marketingowe czy drukarnie, oferujemy możliwość 

oddelegowania wszystkich procesów logistycznych w 

nasze ręce. 

Naszym klientom oferujemy 

magazynowanie, konfekcjonowanie 

(pakowanie i etykietowanie) oraz 

wysyłkę. 

Zainteresowanym oferujemy również 

wsparcie działu IT oraz obsługę 

płatności elektronicznych.  



Wsparcie procesów logistycznych 

Usługi ASAPON 

Dysponujemy własną flotą wspomagającą, co przekłada się 

na możliwość maksymalnego zoptymalizowania procesu 

logistycznego.  

Współpracujemy także z zaufanymi operatorami 

kurierskimi i pocztowymi, dzięki czemu oferowane przez 

nas rozwiązania cechuje najwyższa efektywność przy 

zachowaniu maksymalnej wydajności kosztowej 

• magazynowanie,  

• pakowanie i adresowanie,  

• transport i wysyłka,  

• obsługa zwrotów, 

• logistyka zagraniczna 

• logistyka masowa 



Logistyka odwrócona 

Usługi ASAPON 

Usługa umożliwiająca odbiór produktów na żądanie spod 

wskazanego adresu i dostarczenie do zleceniodawcy.  

Może być wykorzystywana do odbioru koperty z 

dokumentami jak i znacznie większych przesyłek – 

chociażby telewizora, który należy dostarczyć do serwisu. 

Przykładowy zakres usługi: 

• zgłoszenie zapotrzebowania przez Klienta 

do Zleceniodawcy (np. awaria sprzętu 

elektronicznego objętego gwarancją), 

• zgłoszenie do ASAPON zlecenia w formie 

elektronicznej poprzez udostępniony 

system,  

• wizyta kuriera u Klienta, zapakowanie 

przesyłki i odbiór za pokwitowaniem,  

• dostarczenie przesyłki do Zleceniodawcy,  

Nadanie może odbywać się również w sieci Wysyłkomatów. 



ASAPON oferuje usługę zarządzania 

multioperatorskimi innowacyjnymi 

samoobsługowymi terminalami 

nadawczymi – Wysyłkomatami. 

 

Usługa jest świadczona operatorom 

pocztowym oraz kurierskim. 

 

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym 

operatorem, dzięki otwartej platformie. 

 

Operatorzy po podpisaniu umowy mogą 

uzyskać dostęp do multioperatorskiej sieci 

terminali nadawczych i świadczyć usługę 

swoim klientom za ich pomocą. 

 



Innowacja przede wszystkim dla firm kurierskich – w miejsce 

budowy kapitałochłonnej sieci obsługi klienta mogą one 

dołączyć do sieci Asapon współdzieląc miejsce w terminalach. 

 

Innowacyjna koncepcja podejścia do usług kurierskich 
 

 Sieć multioperatorskich terminali nadawczych  

 dostępnych 24/7 w formule SaaS,  

 porównanie cen usług przez konsumenta w 1 automacie 

 Platforma otwarta dla każdego operatora 

Wiele metod integracji: otwarte API, biblioteki SDK, opcja 

wdrożenia „white label”, czy wtyczka (Plug-in) dla platform e-

commerce. 
 

Innowacja dla konsumenta: mikro e-sklep w miejsce 

nadawania towarów w wielu, wybranych przez klientów  

miejscach (Poczta, Paczkomat, Kurier), cały proces 

przeprowadzi w kilka sekund w 1 urządzeniu 24/7. 

 



ELIMINUJEMY KONIECZNOŚĆ TWORZENIA KOSZTOWNYCH 

PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA OPERATORÓW  

  

ADRESAT  

ADRESAT  

ADRESAT  

ADRESAT  

WYSYŁKOMAT  

KAŻDY ETAP PROCESU OBSŁUGIWANY JEST PRZY WYKORZYSTANIU SYSTEMU IT ASAPON  

UMOŻLIWIAJĄCYM ZARZĄDZANIE SIECIĄ LOGISTYCZNĄ  

OPERATOR 

POCZTOWY 1 

OPERATOR 

POCZTOWY 2 

OPERATOR 

KURIERSKI 1 

OPERATOR 

KURIERSKI 2 

ASAPON OPERATORZY NADAWCA | | 



Obecnie nadawcy mogą wysłać przesyłkę 

korzystając z usług operatora kurierskiego 

InPost Express, InPost Paczkomaty, Logistics 

Venture oraz operatora pocztowego Twoja 

Poczta (PGP). 

Trwają zaawansowane rozmowy z kilkoma operatorami kurierskimi o zasięgu 

globalnym oraz innymi podmiotami zainteresowanymi obsługą zwrotów, logistyką 

odwróconą oraz innymi usługami.  

Sieć terminali implementuje technologie mobilnych płatności i Bluetooth Beacon. 

 

 



Dzięki nowoczesnym technologiom IT, nadawca może wygodnie 

wprowadzić dane przesyłki korzystając z aplikacji webowej lub 

mobilnej, a następnie po podejściu do terminala zostanie automatycznie 

zidentyfikowany dzięki aplikacji mobilnej lub wprowadzi otrzymany kod 

pin. Terminal samoczynnie pobierze dane przesyłek i zaoferuje 

możliwość kontynuowania procesu nadania.  

 

Terminal automatycznie waży przesyłki i po przyjęciu płatności 

bezgotówkowej drukuje etykietę adresową do naklejenia na 

przesyłkę, po czym przenoszona jest ona do komory przesyłek 

wewnątrz terminala. Terminal posiada oddzielne pojemne komory 

przesyłek i listów. 

 

Przy czym możliwe jest także nadanie przesyłki bezpośrednio w 

terminalu nadawczym - bez rejestrowania się i użycia strony WWW lub 

aplikacji mobilnej, dzięki czemu usługa jest przyjazna także dla osób z 

nich nie korzystających. 

  



Proces nadawczy 

Nadawca 

loguje się  
na stronie WWW 

lub w aplikacji 

mobilnej 

Wpisuje dane 

odbiorców  

i wybiera 

operatora oraz 

rodzaj usługi 

Przesyłki zostają nadane. 
Potwierdzenie widoczne  

w aplikacji oraz przesłane 

przez SMS/email 

Klient opłaca usługę  
Płatność mobilna lub kartą. 

Nadawca nakleja 

wydrukowaną przez  

terminal etykietę. 

Dane przesyłek zostaną automatycznie 

wczytane po podejściu do automatu*  

*Gdy w pobliżu wykryto urządzenie nadawcy,  

dostępność zależna od konfiguracji urządzenia użytkownika. 

Może być użyty zamiennie kod QR lub PIN. 

Nadawca umieszcza 

przesyłkę w terminalu. 

Przesyłka jest ważona i 

następuje ewentualna 

rekalkulacja ceny. 



Urządzenie posiada pojemną komorę wrzutową na paczki oraz 

oddzielną komorę na koperty. Pozwala to na optymalne 

wykorzystanie przestrzeni i załadunek dużej liczby przesyłek. 

Wiele możliwości 



Istotny problem /  

potrzeba firm kurierskich 

Rozwiązanie problemu dzięki Wysyłkomatom 

Duża konkurencja rynkowa 
 

Wyróżnienie się na tle konkurencji, wprowadzenie wartości 

dodanej dla klientów 

Problem pierwszej mili Rozwiązanie problemu pierwszej mili poprzez dowożenie przez 
firmę transportową, współpracującą z ASAPON, przesyłek  

nadawanych w Wysyłkomatach do centrów logistycznych firm 

kurierskich 

Wysokie koszty prowadzenia 
działalności 

1. Redukcja kosztów utrzymania 
2. Wysyłkomat jako w pełni zautomatyzowany, bezobsługowy z punktu 

widzenia firmy kurierskiej , intuicyjny w obsłudze punkt nadań 

kurierskich, czynny 24/dobę 1 7 dni/tydzień  

3. Redukcja zużycia paliwa i liczby kurierów 
 

Ograniczona sieć punktów 
nadań 

Tworzenie sieci punktów nadawczych także w miejscach 
niedostępnych dotąd z punktu widzenia prowadzonej działalności 

Rosnąca świadomość potrzeb 
klientów i ich oczekiwań wobec 

firmy kurierskiej 

Wysyłkomaty pozwalają klientom na dopasowywanie czasu 
korzystania z usługi do swojego trybu życia,  
Klienci coraz bardziej cenią swój czas i własny komfort i nie chcą 

dopasowywać się do sztywnych godzin pracy punktów nadań - oczekują 

by firmy kurierskie dopasowywały się do ich potrzeb i umożliwiły nadanie 

przesyłki wtedy, kiedy będzie im wygodnie 



 
USŁUGA ZARZĄDZANIA MULTIOPERATORSKĄ SIECIĄ AUTOMATYCZNYCH TERMINALI 

NADAWCZYCH DOSTĘPNA W WOJEWÓDZTWACH: 
WARMIOSKO-MAZURSKIM, PODLASKIM I PODKARPACKIM. 

 
Usługa powstała dzięki realizacji projektu realizowanego w ramach poddziałania 3.2.1: 

„Badania na rynek” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-
2020 

 
TYTUŁ PROJEKTU: 

„NOWA USŁUGA ZARZĄDZANIA MULTIOPERATORSKĄ SIECIĄ AUTOMATYCZNYCH TERMINALI 
POCZTOWYCH ODPOWIEDZIĄ NA ZIDENTYFIKOWANE POTRZEBY FIRM KURIERSKICH” 

 
OKRES REALIZACJI: 

28.04.2017 - 31.01.2019 

 



 
USŁUGA NADAWANIA PRZESYŁEK DZIĘKI MULTIOPERATORSKIEJ SIECI AUTOMATYCZNYCH 

TERMINALI NADAWCZYCH  DOSTĘPNA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM  
 

Usługa powstała dzięki realizacji projektu realizowanego w ramach działania 3.3: 
„Innowacje w MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 

TYTUŁ PROJEKTU: 
„WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R - KOMPLEKSOWEJ USŁUGI NADAWANIA PRZESYŁEK Z 

WYKORZYSTANIEM MULTIOPERATORSKIEJ SIECI INNOWACYJNYCH TERMINALI 
ROZPROSZONYCH DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ OPERATORÓW POCZTOWYCH I 

KURIERSKICH” 
 

OKRES REALIZACJI: 
1.07.2017 - 19.10.2018 

 



 
USŁUGA NADAWANIA PRZESYŁEK DZIĘKI MULTIOPERATORSKIEJ SIECI AUTOMATYCZNYCH 

TERMINALI NADAWCZYCH DOSTĘPNA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 
 

Usługa powstała dzięki realizacji projektu realizowanego w ramach działania 3.7: „Wzrost 
konkurencyjności MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 
 

TYTUŁ PROJEKTU: 
„WDROŻENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI NADAWANIA PRZESYŁEK Z WYKORZYSTANIEM 

MULTIOPERATORSKIEJ SIECI INNOWACYJNYCH TERMINALI ROZPROSZONYCH NA OBSZARZE 
WOJ. LUBELSKIEGO” 

 
OKRES REALIZACJI: 

1.04.2017 - 28.02.2019 

 



 
USŁUGA NADAWANIA PRZESYŁEK DZIĘKI MULTIOPERATORSKIEJ SIECI AUTOMATYCZNYCH 

TERMINALI NADAWCZYCH DOSTĘPNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 
 

Usługa powstała dzięki realizacji projektu realizowanego w ramach poddziałania 1.5.1: 
„Rozwój produktów i usług w MŚP - konkursy horyzontalne” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
 

TYTUŁ PROJEKTU: 
„WDROŻENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI NADAWANIA PRZESYŁEK Z 

WYKORZYSTANIEM MULTIOPERATORSKIEJ SIECI INNOWACYJNYCH TERMINALI 
ROZPROSZONYCH NA OBSZARZE WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO” 

 
OKRES REALIZACJI: 

1.04.2017 - 31.12.2018 

 



Nadawcy 
przesyłek 

Zidentyfikowany problem/potrzeba Rozwiązanie problemu 
dzięki sieci wysyłkomatowej 

B2B Pojawiająca się koniecznośd 
nadawania przesyłek poza 
standardowymi godzinami pracy 
kurierów – wysyłka dokumentów lub 
innych materiałów, które muszą dotrzed do 
adresata już następnego dnia od wysyłki 

Możliwośd nadania przesyłek w trybie 
24/dobę 

B2B 

 

Zamówienia wpływające do sklepów 
internetowych kierowane są do 
różnych operatorów – proces wysyłki 
jest czasochłonny 

Możliwośd nadania przesyłek w 1 
miejscu 

B2C/C2X wysoki koszt za podjazd kuriera w 
przypadku nieregularnych nadao, 
potrzeba nadawania przesyłek także poza 
standardowymi godzinami pracy kurierów 

Rozwiązanie problemu i kosztu pierwszej 
mili poprzez dowożenie przez firmę 
transportową, współpracującą z ASAPON, 
przesyłek  nadawanych w Wysyłkomatach 
do centrów logistycznych firm 
kurierskich, co przełoży się bezpośrednio 
na obniżenie kosztów przesyłek 
kurierskich 



Zapraszamy do współpracy 

 

 

biuro@asapon.pl 
 

Tel. 22 110 01 17 

  

 
 

 
 


