
Wzmocniona obsada magazynów i kurierów czy dodat-
kowe trasy samochodów liniowych to tylko niektóre 
środki, jakie firmy z branży KEP muszą co roku wpro-
wadzać w czasie świątecznego szczytu paczkowego. 
W ubiegłym roku, choć przesyłek było rekordowo 
dużo, spełnienie wymagań klientów przyszło znacz-
nie łatwiej. Skąd ta opinia? Jak branża KEP poradziła 
sobie z obsługą gigantycznych wolumenów przesyłek?

Firmy specjalizujące się w doradztwie logistycznym 
nie mogą narzekać na brak zajęcia. Jednocześnie, 
jak przyznają eksperci tych firm, rynek podmiotów 
świadczących profesjonalne usługi w tym zakresie jest 
stosunkowo niewielki, a konkurencja bardzo rozpro-
szona. Jak oczami firm świadczących usługi doradztwa 
logistycznego wygląda ten rynek i jakie są dla niego 
perspektywy?
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