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Growing Eco to prężnie działająca firma, która świadczy kompleksowe usługi  
w zakresie importu i eksportu towarów z dowolnego miejsca w Europie.  
Dzięki ścisłej współpracy z kontrahentami, wszystkie łańcuchy dostaw 

dla każdego zlecenia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb, co 
bezpośrednio przekłada się na setki zadowolonych klientów, wśród których 

należy wymienić m.in.: Amazon, CAPS Group, Biomasa, czy GIZEH. Growing Eco 
aktualnie może poszczycić się własną flotą ponad 60 zestawów przewozowych, 
milionami przejechanych kilometrów, tysiącami ton dowiezionego ładunku na 

czas i licznymi klientami, których portfel ciągle się poszerza.

Poznaj Growing Eco 

Misją Growing Eco jest świadczenie najwyższej jakości usług przy maksymalnej ochronie środowiska 
naturalnego. Kluczem w osiągnięciu wyznaczonego sobie celu, są przede wszystkim znajomość branży 

spedycyjnej i transportowej, wykwalifikowana kadra oraz cyfryzacja przedsiębiorstwa oparta o rzetelnego 
Partnera Biznesowego, którym jest Grupa Inelo.  

Grupa Inelo jest dla nas wiarygodnym Partnerem Biznesowym, przy wsparciu 
którego możemy koncentrować się na naszych klientach i dalszym rozwoju.

Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać, musi korzystać z efektywnych 
i nowoczesnych rozwiązań. Odpowiedzią na nasze zapotrzebowanie jest 

GBox Assist - urządzenie dostarczane przez Inelo, pozwala nam weryfikować 
aktualne położenie samochodów, kontrolować zużycie paliwa, a także 

nadzorować styl jazdy kierowcy, co bezpośrednio wpisuje się  
w realizację misji ochrony środowiska. GBox Assist umożliwia również stałą 
łączność z kierowcą, która odbywa się za pomocą komputera pokładowego 

zamontowanego w pojeździe, co nie tylko wpływa na wygodę pracy 
kierowcy, ale jego bezpieczeństwo.

Zdajemy sobie sprawę, że od rezultatów pracy osób zajmujących się 
rozliczaniem czasu pracy kierowców zależy sprawne funkcjonowania, a także 

bezpieczeństwo firmy, dlatego to zagadnienie postanowiliśmy przekazać 
ekspertom z OCRK, którzy posiadają wieloletnią praktykę  

oraz obszerną wiedzę w tym zakresie.  Świadomość wsparcia  
doświadczonych specjalistów, pozwala nam mieć pewność skutecznego 
zabezpieczenia w obliczu częstych zmian prawnych dotyczących branży 
TSL. Usługa OCRK, to również oszczędność czasu i pieniędzy, a także 

usprawnienie wielu aspektów wpływających na działania wewnątrzfirmowe. 
Dzięki naszej silnej pozycji na rynku, przy równoczesnym wsparciu OCRK, 

jesteśmy dla naszych klientów pewnym i atrakcyjnym partnerem.

System klasy TMS, jakim jest Nawigator, to niezbędne i pomocne narzędzie 
umożliwiające sprawne i skuteczne zarządzanie procesami w firmie 

transportowej. W naszym przypadku – firmy o silnej pozycji na rynku, system 
Nawigator poprzez automatyzację procesów wewnątrz firmy pozwala 

na podejmowanie wielu ważnych decyzji, co bezpośrednio przekłada się 
pozytywnie na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Doskonale zdajemy 

sobie sprawę, że przewagę zyskują rozwiązania, które pozwalają na wzajemną 
integrację i przykładem takiej synergii jest integracja telematyki GBox Assist 

z TMS Nawigator. Poprzez szczegółową agregację danych, mamy pełną 
wiedzę na temat rentowności naszej firmy, zyskując możliwość zestawiania 
i porównywania danych, na podstawie których zdecydowanie łatwiej jest 

podejmować dalsze decyzje biznesowe.
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