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rzeniem jest portal „Moja Paczka”. Rozwiązanie to po-
zwala odbiorcy określić okno czasowe odbioru prze-
syłki, a także śledzić jej drogę na wszystkich etapach. 
Firma konsekwentnie rozwija także sieć oddziałów 
miejskich i punktów Pickup, których obecnie posiada 
2 500. Za przesyłkę płatną za pobraniem odbiorcy 
mogą zapłacić wygodnie kartą u kuriera. 
Chcąc usprawnić współpracę ze swoimi partnerami 
biznesowymi, DPD Polska wprowadziła usługę DPD 
Today, która w ramach aglomeracji miejskich gwaran-
tuje dostarczenie przesyłki jeszcze w dniu nadania. 
Firma wdrożyła także usługę Dostawy Nocne, jako od-
powiedź na doświadczenia z branży fashion. Dzięki niej 
sklepy mogą przyjmować towary również w godzinach 
nocnych. Firma proponuje także własną platformę 
sprzedażową, w której klienci biznesowi mogą zama-
wiać materiały służące do prawidłowego zabezpiecze-
nia i opakowania przesyłki. Popularność tego otwar-
tego w 2018 roku sklepu internetowego i rosnące 
wolumeny zamawianych opakowań dowodzą, że speł-
nia oczekiwania nadawców.

Osiągnięcia
DPD Polska kolejny rok utrzymuje pozycję lidera na 
polskim rynku przesyłek kurierskich, zachowując wy-
soką dynamikę wzrostu. Firma po raz piąty z rzędu 

Kontekst rynkowy
Kierunek rozwoju firm kurierskich wyznacza końcowy 
odbiorca paczki, czyli konsument. Dlatego DPD Polska 
zapewnia usługi dostosowane do jego potrzeb i dyna-
micznego tempa życia. Współczesny klient oczekuje, 
że paczka dojdzie pod wskazany adres szybko, bez-
piecznie, w ramach prostego, wygodnego procesu. 
DPD Polska osiągnęła poziom wyróżniający markę 
w całej Europie. Firma wdraża nowe podejście między-
narodowej grupy kurierskiej do relacji z klientem i kon-
sumentem. Odpowiada na potrzeby swoich grup do-
celowych, wprowadza i udoskonala wygodne 
i elastyczne rozwiązania. Nieustannie rozwija infra-
strukturę, otwierając i rozbudowując kolejne centra lo-

gistyczne, optymalizując trasy przejazdów, czy two-
rząc kolejne innowacje rozwiązania IT.
DPDgroup doręcza codziennie 5,3 mln przesyłek na 
całym świecie w sposób neutralny dla środowiska. 
Dysponuje zespołem 77 tys. ekspertów od doręczeń 
działających pod markami DPD, Chronopost, SEUR 
i BRT oraz siecią 46 tys. punktów Pickup. W 13 krajach 
grupa rozwija z powodzeniem logistykę miejską w róż-
nych formach, co istotnie zwiększa komfort mieszkań-
ców miast. W 2019 r. DPDgroup odnotowała przy-
chody w wysokości 7,8 mld euro.
DPD Polska z ok. 30 proc. udziałem jest liderem krajo-
wego rynku kurierskiego. Firma rozwija się w tempie 
kilkunastu proc. rok do roku. Spółka wdraża kolejne 

innowacje w trosce o konsumentów oraz współpra-
cowników. Dba o środowisko naturalne i zapewnia 
przyjazną logistykę miejską. Intensywny rozwój firmy 
jest odpowiedzią na rozwijający się dynamicznie rynek 
e-commerce.

Oferta
DPD Polska dostarcza nadawcom i odbiorcom paczek 
usługi najwyższej jakości. Wykorzystuje najnowsze 
technologie oraz wiedzę na temat lokalnej specyfiki, by 
zapewnić klientom bezpieczne, szybkie dostawy, do-
stosowane do indywidualnego stylu życia. W odpowie-
dzi na ich wymagania wdrożyła takie rozwiązania jak 
interaktywne powiadomienia Predict, których rozsze-

DPD Polska jest częścią DPDgroup, drugiej pod względem wielkości międzynarodowej sieci kurierskiej w Europie. 
W roku 2019 firma odnotowała 18 proc. wzrost przychodów, które wyniosły 2,1 mld złotych. Jako lider na polskim 
rynku kurierskim wyróżnia się znajomością lokalnej specyfiki, doskonałą obsługą, a także innowacjami w zakresie 
technologii. Grupa należy do holdingu GeoPost, którego właścicielem jest poczta francuska La Poste.

cieszy się tytułem Superbrands przyznawanym najsil-
niejszym markom w kraju. W 2020, podobnie jak 
w roku ubiegłym, DPD Polska otrzymała godło „Marka 
godna zaufania” przyznawane przez miesięcznik My 
Company Polska na podstawie badania przeprowa-
dzonego przez Kantar Millward Brown.

Promocja marki
W 2015 roku DPD Polska razem z innymi podmiotami 
współtworzącymi międzynarodową sieć DPDgroup 
wprowadziła nowe logo i system identyfikacji sygno-
wany hasłem „Twój ekspert w doręczaniu” („Your deli-
very expert”).
W latach 2018 i 2019 DPDgroup przeprowadziła ogól-
noeuropejską kampanię internetową promującą usługi 
DPD „Prawa dostawy” (#LawsOfDelivery), która w hu-
morystycznych materiałach wideo prezentowała inter-
nautom zalety usług DPD. 
DPD Polska dba nie tylko o potrzeby konsumentów – 
nadawców i odbiorców paczek – lecz również o środo-
wisko naturalne oraz społeczności lokalne. Dokłada 
także starań, by zapewnić sprawną i przyjazną logi-
stykę miejską. W ramach strategii społecznej odpowie-
dzialności biznesu DrivingChangeTM od kilku lat działa 
zgodnie z priorytetami: „Neutralni dla środowiska”, 
„Przyjazna logistyka miejska”, „Innowacyjna przedsię-
biorczość” i „Bliżej społeczności”.
DPD stale unowocześnia swoje placówki pod kątem 
zmniejszenia uciążliwości dla środowiska – wszystkie 
prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, stosują me-
chanizmy ograniczania zużycia energii i wody, a także 
stopniowo wprowadzają oświetlenie LED. 

1991 Firma DPD Polska, wcześniej Masterlink 
Express, rozpoczyna działalność jako spółka ze 
stuprocentowym polskim kapitałem.

1998 Firma zostaje kupiona przez Grupę Poczty 
Szwedzkiej. 

2002 Spółka zostaje przedstawicielem DPD. 

2004 Francuski holding GeoPost, należący do poczty 
francuskiej La Poste, staje się jedynym właści-
cielem Masterlink. 

2006 Rozpoczyna się dynamiczna rozbudowa infra-
struktury logistycznej, zwieńczona oddaniem 
centralnej sortowni w Strykowie.

2007 Firma oficjalnie zmienia nazwę na DPD Polska 
Sp. z o.o.

2015 DPD Polska zmienia swój rynkowy wizerunek 
i przyjmuje nowe logo obowiązujące w całej 
DPDgroup. 

2016 DPD Polska obchodzi jubileusz 25-lecia 
działalności.

2017 Firma intensywnie promuje usługi międzynaro-
dowe, które dzięki rozległej i gęstej sieci połą-
czeń drogowych w całej Europie są powszech-
nie dostępne. 

2018 DPD wprowadza usługę DPD Today oraz do-
stawy nocne do sklepów stacjonarnych.

2019 Następuje intensywny rozwój rozwiązań logistyki 
miejskiej, w tym sieci oddziałów miejskich, zlo-
kalizowanych w dzielnicach mieszkalnych lub 
biznesowych dużych miast. Obecnie sieć liczy 
blisko 50 oddziałów.

TO, CZEGO NIE WIEDZIAŁEŚ
Akronim DPD pochodzi od niemieckiej 
nazwy Deutscher Paket Dienst, która 
powstała w roku 1976. Z czasem, chcąc 
podkreślić charakter międzynarodowej 
ekspansji marki, rozwinięcie skrótu zostało 
zmienione na Dynamic Parcel Distribution.

W oddziałach miejskich DPD zainstalowane 
są przymierzalnie, w których odbiorca może 
przymierzyć zamówioną odzież i w razie 
nieprawidłowego rozmiaru od razu 
nadać zwrot. 

HISTORIA MARKI

Tyle procent emisji CO2 na każdą  
przesyłkę planuje zredukować DPDgroup 

do roku 2025. 
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Firma zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży w trudniej 
sytuacji życiowej, promuje ochronę zdrowia i aktywny 
tryb życia oraz walkę z biedą i wyrównywanie szans. 
Aktywnie angażuje się w akcje charytatywne. Partnerami 
wielu działań społecznych DPD Polska są m. in. 
Towarzystwo „Nasz Dom” i Fundacja Zaawansowanych 
Technologii, organizator konkursu naukowego E(x)plory, 
a także Fundacja „Zobaczyć Morze” im. Tomka Opoki 
i wiele innych. 
DPD Polska w 2019 roku przeprowadziła spektaku-
larną pod względem efektów akcję rejestracji poten-
cjalnych dawców komórek macierzystych dla 
Fundacji DKMS. Jest także partnerem logistycznym 
start-upu UbraniaDoOddania.pl oraz Federacji 
Polskich Banków Żywności. 
DPD Polska utworzyła również Fundację, której celem 
jest pomoc kurierom i kierowcom LNH oraz ich rodzi-
nom w potrzebie. 
DPD Polska aktywnie wspiera działania na rzecz pro-
mocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
W latach 2017-2019 była m.in. partnerem jednej 
z największych i najbardziej prestiżowych imprez bie-
gowych w Polsce: 41. PZU Maratonu Warszawskiego. 

www.dpd.com.pl


