bDiscounts
Informacje o Partnerze:
Sieć EPAKA.pl funkcjonuje na polskim rynku od 2010 r. Pierwszy oddział powstał w
Łukowie. W chwili obecnej posiada ponad 120 oddziałów w całej Polsce co czyni firmę
jednym z największych integratorów usług pocztowych i kurierskich w Polsce. To co
wyróżnia firmę EPAKA.pl to dostęp do wielu firm kurierskich dzięki współpracy z UPS, DHL,
DPD, GLS, FedEx, K-EX, Raben, Pocztą Polską, Delta, Meest oraz Inpost firma ma możliwość
dostawy przesyłek o różnych gabarytach do różnych miejsc w Polsce oraz na świecie w
najlepszej cenie.

Korzyści dla społeczności AIP i BL:
•

Najniższe na rynku ceny przesyłek krajowych i zagranicznych: przesyłki kurierskie krajowe od 9,031 pln netto.

• Szybki dostęp do usługi
• Intuicyjna platforma online służąca do kompleksowego zarządzania i monitorowania przesyłek
Możliwość wyboru odpowiadającego i najtańszego przewoźnika, w zależności od parametrów przesyłki
• Szybkie zamawianie kuriera oraz generowanie listów przewozowych wprost z systemu.
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* cena dla przewoźnika Inpost Kurier, podlega opłacie paliwowej 8%
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• Integracja z: Allegro ,VirtueMart, PrestaShop, ZenCart, OpenCart, osCommerce, Magento, WooCommerce, Sote, Clickshop,
Shoper, iStore, Sklepicom, eShop, Shoplo, Prestashop, Magento, 100sklepow, Sky-shop, IAI Shop, Allegro, MS Excel – możliwość
automatycznego pobierania danych do wysyłki
• Możliwość nadawania przesyłek krajowych oraz zagranicznych o różnych gabarytach
•

Współpraca z przewoźnikiem InPost (Paczkomaty) oraz Ruch SA ( Paczka w Ruchu)

• Oferta wysyłki paczek na ponad 900 stacji paliw Orlen do odbioru osobistego
• Płatności on-line
• Dostawa paczek w 24 godziny oraz ekspresowy zwrot pobrań nawet w 1 dzień
• Usługi pobrań już od 0zł
• Darmowe materiały do pakowania i wysyłania np. koperty, foliopaki, „kangurki”
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Jak skorzystać z usługi?
To proste!
Wystarczy wysłać maila na epaka.partners@inkubatory.pl sygnalizując w nim, czy jesteś z AIP czy z BL. Następnie należy poczekać
maksymalnie 24 godziny robocze na założenie konta w dedykowanej dla społeczności platformie. Po otrzymaniu maila z danymi,
można już zalogować się poprzez www.epaka.pl i zacząć korzystać!

Masz pytania?
Pisz śmiało na: epaka.partners@inkubatory.pl
Pomożemy!
Zacząłeś już korzystać i masz problemy techniczne? Dzwoń na infolinię : 666 999 392 (Pon -Pt, 09:00 -17:00) lub napisz na
bok@epaka.pl

