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Żappka Post – nowa usługa w aplikacji mobilnej Żabki
pozwala śledzić zamówioną przesyłkę i ułatwia jej odbiór
W ubiegłym roku Żabka obsłużyła ponad 12 mln paczek, a to dowód na to, że ta niezwykle
wygodna i, co szczególnie ważne w czasie pandemii COVID-19, bezpieczna forma dostawy, stale
zyskuje na popularności wśród klientów. Sieć Żabka postanowiła jeszcze bardziej ułatwić i
przyspieszyć ten proces, dodając do aplikacji mobilnej żappka nową funkcjonalność – możliwość
śledzenia zamawianych przesyłek. Wprowadzenie nowej usługi w aplikacji żappka to kolejny krok
w transformacji cyfrowej sieci.
Od teraz w aplikacji żappka można zbierać żappsy, odbierać nagrody, płacić, a także śledzić i odbierać
paczki. Nowa funkcjonalność – Żappka Post – pozwoli sieci na usprawnienie procesu odbioru
przesyłek, a dla jej klientów oznacza wygodny i bezpieczny, bo bezdotykowy, odbiór paczek obok
domu.
By skorzystać z nowej możliwości, należy pobrać najnowszą wersję żappki i uzupełnić w niej aktualny
numer telefonu. Od tego momentu użytkownik żappki będzie dostawał w aplikacji powiadomienia
o statusie swoich przesyłek wysyłanych do sklepów sieci wraz z informacją, do kiedy może je
odebrać. W aplikacji będzie także można podejrzeć kod, upoważniający do odbioru paczek. Oznacza
to, że nie trzeba już będzie przeglądać SMS-ów, by ten numer odnaleźć, co znacznie przyspieszy cały
proces. Dodatkowo w aplikacji, na mapie widoczna będzie lokalizacja sklepu, w którym czeka nasza
paczka. Po użyciu opcji „nawiguj” zostaniemy poprowadzeni pod wskazany adres Żabki.
Za implementację funkcjonalności Żappka Post i integrację z systemami kurierskimi byli
odpowiedzialni partnerzy technologiczni Żabki – Future Mind oraz Point Pack.
Polscy konsumenci coraz chętniej robią zakupy w sklepach internetowych: z badania
przeprowadzonego przez IQS na zlecenie Żabka Polska wynika, że ponad 90 proc. dorosłych Polaków
kupuje w sieci oraz, co jest konsekwencją tego trendu, odbiera lub nadaje paczki1. Jednocześnie
klienci zwracają dziś uwagę na wygodę i szybkość usługi. Badania wskazują, że 69 proc.
respondentów przyznaje, że to właśnie wygoda podczas dokonywania zakupów jest dla nich bardzo
ważna, a 65 proc. pytanych szuka rozwiązań, które ułatwiają im życie.2
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Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6500
placówek prowadzonych przez ponad 4900 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat
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działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są
odwiedzane codziennie przez ponad 2 miliony klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od
najbliższej Żabki. W nowym formacie, wzbogaconym o szeroki wachlarz usług dodatkowych, funkcjonuje już ponad 6400
sklepów. Nasz biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o środowisko naturalne,
odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, a także dbałość o
zdrowie i aktywny styl życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka
Polska na: www.zabka.pl.
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