
Informacje o Partnerze

InPost jest największym, niezależnym operatorem logistycznym. 

Świadczy nowoczesne usługi dla klientów indywidualnych oraz 

instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e- 

commerce. 

 

Obecnie InPost skupia się w szczególności na obsłudze logistycznej 

paczkomatów i usługach kurierskich dla klientów sklepów 

internetowych. Nadrzędnym celem InPost jest dalsze umacnianie 

pozycji rynkowej oraz optymalizację modelu biznesowego. 



Korzyści dla startupów AIP i BL

Atrakcyjna cena 
Paczkomaty rozwiązują problem "ostatniej mili" - najdroższego etapu dostawy przesyłki. Doręczyciel 
InPost dostarcza do maszyn nawet 10 razy więcej przesyłek niż tradycyjny kurier, dzięki czemu 
znacząco spadają koszty doręczenia. Ceny przesyłek dla AIP i BL zaczynają się już od 8,15zł netto 
 
Dostęp 24/7 
Paczkomaty działają przez całą dobę i znajdują się w lokalizacjach najbardziej dogodnych dla Twoich 
Klientów. Znajdziesz je przy supermarketach, centrach handlowych, na stacjach benzynowych, w 
pobliżu biurowców i węzłów komunikacyjnych.  
 
Dostawa D+1 
98% przesyłek do Paczkomatów dociera do odbiorców następnego dnia, co czyni z Paczkomatów 
najtańszą formę dostawy w czasie D+1. Dzięki temu możesz obniżyć koszty, proponując swoim 
Klientom wysoką jakość dostawy za przystępną cenę. 
 



Płatność za pobraniem 
W przypadku przesyłki pobraniowej Klient płaci za nią bezpośrednio w Paczkomacie za pomocą karty 
płatniczej (większość maszyn posiada czytnik kart) lub szybkim przelewem PayByLink. Aby zachować 
bezpieczeństwo, każdy z Paczkomatów jest monitorowany. 
 
Integracja z e-commerce 
Zautomatyzuj procesy w swoim sklepie internetowym i skorzystaj z API. Integracja umożliwia łatwe 
tworzenie wysyłek i zarządzanie rozliczeniami. Dostarcza też informacji o usłudze w czasie rzeczywistym. 
  
Szybkie zwroty 
Paczkomaty mają dedykowane rozwiązanie automatyzujące procesy zwrotu lub wymiany towaru. 
Program Szybkie Zwroty obniża koszty i buduje zaufanie do sklepu internetowego, likwidując jedną z 
najważniejszych barier w rozwoju e-biznesu.



- Startup zakłada konto na stronie https://manager.paczkomaty.pl 
- Startup zgłasza prośbę o podpięcie się pod cennik Inkubatorów na maila    contracts@inkubatory.pl 
- AIP przesyła adres email Klienta do Działu Administracji Sprzedaży InPost z prośbą o podpięcie 
odpowiedniego cennika. 
 Po dokonaniu powyższego, InPost zwrotnie informuje AIP o podpięciu klienta pod cennik 
- Startup otrzymuje potwierdzenie od opiekuna 

Jak skorzystać z usługi?

Masz pytania?

Cennik inpost na pozostałe usługi poza cenami 
za przesyłki paczkomatowe dla AIP:  

Czekamy na nie pod adresem contracts@inkubatory.pl

https://inpost.pl/dla-firm-cennik-paczkomaty-kurier-przesylki 

https://inpost.pl/dla-firm-cennik-paczkomaty-kurier-przesylki

