
2 Ekspansja na rynek niemiecki

3 Ekspansja zagraniczna 

Saint and Sofia to brytyjska marka fashion, która
pokazuje, że moda i ekologia mogą iść w parze.
Nic więc dziwnego, że projekty marki cieszą się
popularnością nie tylko w rodzimym Londynie, ale
także wśród 500 000 klientów na całym świecie.
Obecnie Saint and Sofia skupia się na dalszym
rozwoju na rynkach Unii Europejskiej. 

 https://saintandsofia.com/

 

1 Ekologiczna logistyka

Jako partner logistyczny wyspecjalizowany w
branży fashion, mogliśmy z łatwością
zaproponować marce Saint and Sofia rozwiązania
logistyczne spełniające najwyższe oczekiwania
konsumentów.

Post-Brexit fulfillment i ekspansja
na rynek niemiecki 
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Rynek niemiecki to priorytet w obecnych
działaniach Saint and Sofia. Powstała
niemieckojęzyczna strona marki, a w Berlinie
otworzono pierwszy sklep stacjonarny w UE.
Omnipack zaoferował marce możliwość wysyłki w
standardzie next-day na terenie całych Niemiec. 

Przed Brexitem wszystkie zamówienia w obrębie UE
marka realizowała ze swoich centrów
fulfillmentowych zlokalizowanych w UK. Obecnie
Saint and Sofia musiała podzielić swoje magazyny
na te, które obsługiwać będą klientów brytyjskich i
te, które będą wysyłać do klientów z UE. Dzięki
temu udało się skrócić czas dostawy oraz uniknąć
formalności i dodatkowych opłat celnych. 

Ekologiczna logistyka  

Ekspansja na rynek niemiecki 

Post-Brexit fulfillment 

Saint and Sofia zrezygnowała z jednorazowych,
plastikowych opakowań na rzecz opakowań
biodegradowalnych i kompostowalnych. Wszystkie
zamówienia pakujemy w karton lub papierową
torbę wykonane z materiałów pochodzących z
recyklingu. Każda przesyłka zabezpieczona jest
mocnym, przyjaznym dla środowiska klejem. 

Omnipack w liczbach
bezbłędnych zamówień

klientów z branży fashion i beauty 

czas wysyłki paczki na terenie Polski 
i Niemiec

99,92%

70%

1 dzień

3-4 dni czas wysyłki paczki na terenie całej
Europy

"Wiemy dokładnie jak chcemy pakować nasze
produkty, jak je wysyłać oraz jak powinna
wyglądać obsługa zwrotów. Jesteśmy bardzo
szczęśliwi, że Omnipack zapewnia te wszystkie
usługi zgodnie z naszymi standardami oraz działa
w sposób najlepszy dla nas i naszych klientów." -
Dessislava Bell, Founder & COO Saint and Sofia
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