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NAJWIĘKSZY BROKER KURIERSKI W POLSCE.



O NAS

Sieć EPAKA.pl powstała w 2010 roku w Łukowie. Nasza działalność od 
samego początku ukierunkowana była na pośrednictwo w usługach                 
kurierskich. W chwili obecnej epaka.pl to 2 placówki własne oraz 77           
placówki franczyzowe w różnych miastach Polski, które jako broker kurierski 
oferują klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom dostęp do 

pełnego wachlarza usług kurierskich krajowych i zagranicznych.

PONAD 79 ODDZIAŁÓW
W CAŁEJ POLSCE 

Lubimy sprawiać aby życie stawało się prostsze a prowadzenie     
własnego biznesu przyjemne dlatego stworzyliśmy specjalną      
platformę wysyłkową dzięki, której korzystający ma dostęp do 
sześciu największych firm kurierskich a nadanie przesyłki zajmuje 
zaledwie kilka chwil. Serwis błyskawicznie wycenia przesyłkę              
i bezpośrednio przekazuje informacje do kuriera o gotowej do        
nadania paczce. Ten sam serwis spełnia niemal wszystkie                   
oczekiwania klientów prowadzących handel internetowy oferując im 
pełną integrację z programami wysyłkowymi.

FUNKCJONALNY SERWIS WYSYŁKOWY

Nasi franczyzobiorcy oraz pracownicy to zespół ekspertów w dziedzinie transportu     
i logistyki a to wszystko dzięki szeregom szkoleń, warsztatów i pełnemu wsparciu 
centrali.

W każdym oddziale franczyzowym Klient może liczyć na:
 Fachowe doradztwo w doborze przewoźnika
 Pomoc przy odpowiednim pakowaniu przesyłki
 Pełną ofertę materiałów do pakowania
 Specjalną ofertę cenową przy większej ilości wysyłek
 Profesjonalizm przy obsłudze zleceń specjalnych

PROFESJONALNA OBSŁUGA W PUNKTACH STACJONARNYCH

TWÓJ WŁASNY PUNKT EPAKA.PL
Przedstawiamy Ci uproszczony wariant, który nie wymaga od Ciebie 
posiadania specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia w obsłudze 
klienta indywidualnego i biznesowego. Przyjęliśmy, że współpraca w 
tym wariancie może Ci przynieść 5 – 7 tys. zł. dochodu miesięcznie – 
ta kwota wiąże się jednak bardzo ściśle z wypełnieniem wszystkich 
wytycznych, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie, aby w krótkim czasie 
uzyskać zwrot z inwestycji i osiągać kolejne cele w rozwoju Twojej 
działalności. Jedną z ważniejszych cech ludzi pracujących w naszych 
placówkach jest ich profesjonalizm, dlatego dużą rolę odgrywa 
uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach a dodatkowe                 
przyporządkowanie Twojej firmie opiekuna pozwala wspierać pracę 
Twoją i podległego Ci zespołu. 

Pamiętaj: nawiązując współpracę z siecią epaka.pl zyskujesz w pierwszej kolejności Partnera, którego zespół 
będzie wspierał Cię na każdym etapie Twojego rozwoju w tej branży, aby wspólnie budować markę i pozycję lidera 
na rynku przesyłek kurierskich.

Zakładamy, że jako osoba pełna entuzjazmu i doświadczona w prowadzeniu działalności gospodarczej nie będziesz 
miał większych problemów z bezpośrednią obsługą klienta lub wydelegujesz kogoś, kto w pełni pojmie wiedzę z 
zakresu obsługi programu wysyłkowego i profesjonalnej obsługi klienta. Brak doświadczenia w prowadzeniu firmy 
nie dyskwalifikuje Cię w możliwości osiągania dochodów w tej branży, ale stawia przed Tobą większe wymagania 
i zmusi do większej pracy, aby ustrzec się początkowych błędów.

Krokiem pierwszym jest znalezienie lokalu pod naszą działalność. Lokal powinien znajdować się na parterze i posi-
adać łatwy dojazd. Szukajmy miejsca o wielkości 30-50 m2, gdzie można łatwo trafić i swobodnie podjechać pod 
drzwi a gdy jednocześnie z okien pobliskich bloków czy biurowców będzie widać naszą oklejoną witrynę to 
zapewnimy sobie darmową reklamę.

Gotowość do inwestycji – to drugi etap, który w przypadku otwarcia jednej placówki naszej sieci nie przekracza      
27 000 zł. 
W ramach w/w kwoty otrzymujesz od nas:
 pełne techniczne wyposażenie lokalu (komputer, drukarkę, wagę, urządzenia dodatkowe) 
 meble i pełną aranżację wnętrza 
 pełny pakiet szkoleń wdrożeniowych 
 komplet materiałów reklamowych (ulotki, szyldy, banery, naklejki na witrynę, cenniki) 
 oddzielną stronę internetową 
 dostęp do specjalnej platformy wysyłkowej  
 szeroką pomoc i wsparcie koordynatorów w całym okresie działalności

Firma EPAKA.pl współpracuje z projektem Stacja z Paczką gdzie można 
nadawać oraz odbierać paczki 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku na stacjach 
benzynowych Orlen. Twoja paczka zawsze wtedy kiedy jej potrzebujesz!

Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.epaka.pl, dokonać 
opłaty, wydrukować list przewozowy i zanieść paczkę na wybraną Stację 
Paliw ORLEN.

PROJEKT STACJA Z PACZKĄ

FRANCZYZA

STACJA 
Z PACZKA


