
Posiadamy własną bazę zaufanych Klientów,

dla których każdego dnia dostarczamy

rozwiązania transportowe na terenie całej Europy.

LIDER WŚRÓD
SPEDYCJI EXPRESS



Oferujemy Ci dwie opcje współpracy. Niezależnie od tego, którą formę współpracy wybierzesz,

gwarantujemy Ci profesjonalną obsługę oraz wsparcie na każdym etapie realizacji zlecenia. 

DWIE OPCJE WSPÓŁPRACY 

STAŁA WSPÓŁPRACA
NA PODSTAWIE UMOWY

OD FRACHTU DO FRACHTU
NA POJEDYŃCZYCH ZLECENIACH



Dysponujemy różnorodnymi ładunkami na każdy dzień

i na każdy rodzaj busa (DMC 3,5t o różnych zabudowach),

również tymi wymagającymi ADR, chłodni czy windy.

Naszym zaufanym Partnerom oferujemy również

współpracę na regularnych relacjach.

ŁADUNKI W CAŁEJ EUROPIE

NA KAŻDY DZIEŃ, NA KAŻDE AUTO

DUŻY ODSETEK STANOWIĄ DŁUGIE TRASY POWYŻEJ 700 KM.

46 000 zleceń rocznie



Zapewniamy finansowe bezpieczeństwo,

które umożliwi Ci dalszy rozwój.

TRANSPARENTNA WSPÓŁPRACA

TERMINOWE PŁATNOŚCI

7-DNIOWY TERMIN PŁATNOŚCI

dla zleceń wykonanych przez Load&GO!

lub przy użyciu SKONTA 4,5%

ELEKTRONICZNE DOKUMENTY



Nasz sukces to wykwalifikowana kadra i rozbudowana struktura.

Do Twojej dyspozycji pozostają eksperci z czterech działów,

dedykowanych Tobie i Twojemu kierowcy.

SPECJALIŚCI CHĘTNI DO POMOCY

CARRIER BOOKING
odpowiedzialny za codzienne

propozycje ładunków i sprawną

komunikację podczas finalizacji zlecenia

TRACK&TRACE
pozostaje z Twoim kierowcą

na każdym etapie zlecenia,

gwarantując pomoc przez 24/7/365

CARRIER CARE
wesprze Cię w każdej sytuacji

oraz pomoże rozwinąć

naszą współpracę

DZIAŁ PRAWNY
pomoże Ci odnaleźć się w ciągle

zmieniających się regulacjach prawnych

w transporcie międzynarodowym

150 pracowników
NASZA WYKWALIFIKOWANA KADRA LICZY PONAD

Justyna Borowczyk
Leader Działu Carrier Booking



Mając świadomość, że inwestycje w technologię to przyszłość naszej branży,

stworzyliśmy autorskie narzędzia, wspierające nas w codziennej pracy

oraz przynoszące korzyści naszym Partnerom biznesowym.

TECHNOLOGIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Bezpłatna platforma dedykowana naszym przewoźnikom
• bezpośredni dostęp do naszych ładunków

• propozycje ładunków na Twoje wolne auta

• skrócony termin płatności - 7 dni

Bezpłatna aplikacja mobilna dla Twojego kierowcy
• szczegółowe informacje o zleceniu w zasięgu ręki

• szybka pomoc Track & Trace 24/7

• sprawne przesyłanie dokumentów transportowych



ROZWÓJ I PROFESJONALIZM

Jesteśmy jednym z 1000 najszybciej rozwijających się

przedsiębiorstw w całej Europie.

Nasz szybki rozwój i profesjonalizm został trzykrotnie

doceniony przez Financial Times w rankingu FT1000.

Nasze innowacyjne systemy wspierające procesy spedycyjne,

zostały wyróżnione przez Audytorów TUV.

Co roku DONE! przechodzi pozytywną weryfikację

otrzymując certyfikat zgodności z normami ISO 9001 i 14001.



Jeśli stawiasz na sprawdzoną spedycję,

partnerskie relacje w biznesie i rozwój,

skontaktuj się z nami.

MASZ PYTANIA?

ODBIERAMY KAŻDY TELEFON,
ODPOWIADAMY NA KAŻDĄ WIADOMOŚĆ.

carriercare@donedeliveries.com

+48 730 570 883
+48 532 542 833

Marika Bies
Carrier Management Coordinator

Gabriela Frąc
Carrier Management Specialist
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