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Nowoczesność, Prostota,  Identyfikacja 

Kolorystka zgodna z Poczta Polska 

 

NOWA POCZT@ 
 

 Z KAŻDEGO MIEJSCA I O KAŻDEJ PORZE 



Poczta Polska skutecznie odpowiada na trendy rynkowe i coraz powszechniejszą cyfryzację 

USŁUGI  
LOGISTYCZNE 

USŁUGI 
LISTOWE 

USŁUGI 
CYFROWE 

USŁUGI 

 KURIERSKIE, PACZKOWE 

USŁUGI 
BANKOWE 

USŁUGI  
UBEZPIECZENIOWE 

 

455 lat tradycji. 

Cztery filary efektywnego biznesu ─ strategia, która od dwóch lat działa. 

Bez okienek, bezpiecznie i na czas. 

Poczta Polska z misją. Korzyści dla klienta-obywatela i dla państwa. 

Skuteczna reakcja na zjawisko e-substytucji.  

 

 

 



Polak 3.0 oczekuje od dostawców usług masowych komunikacji on-line 

i dostępu do produktów przez Internet 

9 na 10 młodych osób, w wieku 18-24, chce wykorzystywać Internet 
w sprawach związanych z usługami masowymi.  
 
 
89% badanych jest zainteresowanych uzyskaniem w placówce Poczty 
Polskiej dokumentów z rejestrów centralnych, takich jak KRS, KRK czy 
Urząd Skarbowy. 
 
 
 6 na 10 Polaków  z dostawcą usługi chce kontaktować się przez 
Internet.  
 
Badania Homo Homini, wrzesień 2013, dla Poczta Polska 

 



Neokartka 

 

 

Przesyłka hybrydowa 

 

 

 

 

Klienci Poczty Polskiej korzystają już z usług elektronicznych 



Poczta Polska wchodzi na poziom 3.0, proponując jedyną na świecie zintegrowaną 
platformę cyfrowych usług pocztowych 



Dzięki takim rozwiązaniom Poczta Polska świadczy usługi na 
 miarę europejskich liderów   

 



Nowa marka łączy  zaufanie do Poczty Polskiej z nowoczesnymi produktami 
stworzonymi dla klienta 3.0   

Innowacyjność, rozwiązania 
ponad standard 

Prosta i łatwa do zapamiętania  
nazwa oraz symbolika związana 
z przedrostkiem „neo” – linia produktowa 
 

Wiarygodność i tradycja 

 

Bezpieczeństwo,  

poufność korespondencji  



Innowacyjne rozwiązanie na rynku usług pocztowych - zintegrowana platforma. Pierwsze 
produkty na platformie Envelo są związane z najpopularniejszymi usługami pocztowymi.  

    
    

   wydruk i doręczenie 
            papierowego listu listu  

 
wydruk i doręczenie papierowej kartki  

 

wybór szablonu i wpisywanie treści 

wybór obrazu i wpisywanie życzeń 

wybór nominału i motywu graficznego 

 

samodzielny wydruk i umieszczenie 
znaczka  na przesyłce 

Płatności on-line Książka adresowa  Archiwizacja 



FUNKCJONALNOŚCI 
Możliwość opłacenie nadania listu / kartki  krajowej  

Wybór znaczka  według atrybutów przesyłki lub popularnych nominałów 

Możliwość wyboru motywu graficznego znaczka 

Wydruk na ─ kopercie, etykiecie samoprzylepnej lub kartce papieru 

Znaczki pocztowe prosto z drukarki 

Oszczędność czasu ─ drukowanie znaczków prosto ze swojego 

komputera 

Dostęp 24h/7 – przez stronę www (platforma Envelo) 

Wygoda ─ bez konieczności wychodzenia z domu/biura 

KORZYŚCI 



Gotowe szablony treści Wydruk w kolorze 

Kopertowanie 

Doręczanie w sposób 
tradycyjny 

FUNKCJONALNOŚCI 

Możliwość wysłania listów krajowych i za granicę 

Możliwość wstawianie własnej treści listu w formie edytora 

lub jako załącznik (plik PDF) 

Możliwość wydruku treści listu w kolorze 

Wygodna i bezpieczna wysyłka listu tradycyjnego przez Internet 

Wygoda i oszczędność czasu - wysyłanie korespondencji  

tradycyjnej prosto z komputera bez wychodzenia z domu 

Wygoda - wybór gotowych szablonów z treścią  listów 

Dostęp 24h/7 – przez stronę www (platforma Envelo) 

KORZYŚCI 

Gotowe szablony treści 
Możliwość dodania 

własnej treści 

Gotowe szablony treści 

Kopia listu wysyłana 
na adres mailowy 



FUNKCJONALNOŚCI 

Możliwość wysłania zakopertowanych kartek w kraju i za granicę 

Możliwość wyboru grafik z galerii lub wstawienie własnego zdjęcia  

Możliwość wstawienia gotowych tekstów życzeń 

Możliwość wyboru formatu kartki - widokówka lub karnet 

Spersonalizowana kartka pocztowa prosto z Internetu do rąk własnych  

Neokartka jest dostępna także w 
formie aplikacji na smartfony i tablety 

Budowanie relacji z najbliższymi 

Wygoda ─ wysyłka z dowolnego miejsca w kraju i za granicą bez 

konieczności wychodzenia z domu 

Dostęp 24h/7 – przez stronę www lub aplikację mobilną (smartfon, 

tablet) 

KORZYŚCI 



Dalszy rozwój produktów jest odpowiedzią na potrzeby Klientów 

 

Personalizacja motywu graficznego znaczka –  możliwość wstawiania własnych zdjęć lub logo firmy 

Możliwość opłacenia  listów / kartek wysyłanych za granicę  

Możliwość  opłacenia krajowych przesyłek poleconych 

 

 

 

Personalizacja  wydruku – możliwość wyboru rodzaju papieru, formatu kopert   

Możliwość doręczania jako list polecony lub  polecony z potwierdzeniem odbioru 

Możliwość otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru (EPO) 

Wysyłka masowej korespondencji 

 

 

Personalizacja rewersu kartki ─  możliwość  wstawiania skanu własnego podpisu lub zmiany koloru czcionki 

Możliwość wyboru tła kartki z galerii szablonów tematycznych  i wstawienia własnego zdjęcia  

Możliwość wyboru wzoru ramek do zdjęć z galerii szablonów 

 

Platforma 

 

Formy rozliczeń dla biznesu  – płatność z dołu, abonament 

Nowe formy płatności dla klienta indywidualnego - Wirtualna portmonetka, „zapłać telefonem” 

 

 



Poczta Polska w przyszłości będzie posiadała pełne portfolio usług cyfrowych 
dopasowanych do różnych grup klientów  



Zapraszamy do korzystania 


