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ECO & Fresh Delivery Foods with the innovation award 
 
The ECO & Fresh Delivery Foods service designed by EV Fleet team received the main prize in the 
competition for an Innovative Product for Logistics, Transport and Production 2020, organized by 
the Eurologistics Publisher. 
 
The Eurologistics Publisher competition was held for the sixteenth time this year, during the ongoing 
pandemic, which, according to the organizers, additionally placed such features of competing 
companies as openness, readiness to change, the ability to adapt to the environment and implement 
innovative solutions in the center of attention.  
 
“We direct our service to such entrepreneurs, which is why in this context the main award for EV Fleet 
for the ECO & Fresh Delivery Foods service as the most innovative Product for Logistics, Transport and 
Production 2020 makes us all the more satisfied” - says Daniel Węgrzynek, CEO of EV Fleet and co-
author of the awarded project. 
 
The main criteria of the competition were: technological evaluation of innovation, evaluation of 
benefits for customers and market evaluation of the degree of innovation. The assessment also takes 
into account, i.a, references, opinions of research units or associations, patents and ecological values. 
Our on-demand delivery service for the e-grocery sector is based entirely on our own "green fleet" - 
equipped with an operating system designed for real-time distribution management. This model of 
transport on-demand - ECO & Fresh Delivery - is the first of its kind service concept in Europe using 
intelligent supply chains and the Internet of Things. It is intended for the distribution of food products, 
especially those that require transport at a controlled temperature. The service combines zero-
emission transport with advanced logistics solutions, which allows us to increase the efficiency of 
vehicle use and the number of deliveries, with much lower costs and stress on the environment 
 
The competition jury assessed a total of 23 submitted projects, and its members included independent 

logistics experts and scientists from the Kozminski University in Warsaw, the Lazarski University, the 

Warsaw School of Economics and the University of Economics in Poznań. The Innovative Product for 

Logistics, Transport and Production is a competition whose main goal is to promote the best, 

outstanding products and services that support the work of logistics departments (equipment, devices, 

technology, IT, means of transport and services for the TSL sector). The competition honors and awards 

the best solutions - already implemented or those that are to be implemented soon. 

The results of the competition have been published in the latest edition of the Eurologistics magazine, 

which is available online at: log24.pl/e-wydania/ 
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ECO & Fresch Delivery Foods z nagrodą za innowacyjność 
 
Projektowana przez zespół EV Fleet usługa ECO & Fresh Delivery Foods otrzymała główną nagrodę 
w konkursie na Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2020, organizowanym 
przez Wydawnictwo Eurologistics 
 
Konkurs Wydawnictwa Eurologistics odbywał się w tym roku już po raz szesnasty, w czasie trwającej 
pandemii, co zdaniem organizatorów, dodatkowo umieściło w centrum uwagi takie cechy firm, jak 
otwartość, gotowość na zmiany, umiejętność dostosowywania się do otoczenia i wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań. 
 
„Właśnie do takich przedsiębiorców kierujemy naszą usługę, dlatego w tym kontekście nagroda główna 
dla EV Fleet za usługę ECO & Fresh Delivery Foods jako najbardziej Innowacyjnego Produktu dla 
Logistyki, Transportu i Produkcji 2020 tym bardziej nas cieszy – mówi Daniel Węgrzynek, prezes 
zarządu EV Fleet i współtwórca nagrodzonego projektu.  
 
Głównymi kryteriami konkursu były: technologiczna ocena innowacji, ocena korzyści dla klientów oraz 
rynkowa ocena stopnia innowacyjność. W ocenie pod uwagę brane są również m.in. referencje, opinie 
jednostek naukowych lub stowarzyszeń, patenty oraz walory ekologiczne. 
Nasza usługa dostaw na żądanie dla branży e-grocery w całości opiera się na własnej „zielonej flocie” 
– wyposażonej w zaprojektowany przez siebie system operacyjny do zarządzania dystrybucją w czasie 
rzeczywistym. Modelowy transport on-demand – ECO & Fresh Delivery to pierwsza tego typu w 
Europie koncepcja usługi z wykorzystaniem inteligentnych łańcuchów dostaw oraz internetu 
rzeczy.Jest przeznaczona dla dystrybucji produktów spożywczych, szczególnie tych, które wymagają 
przewozu w kontrolowanej temperaturze. Usługa łączy zeroemisyjny transport z zaawansowanymi 
rozwiązaniami logistycznymi, co pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania pojazdów oraz liczbę 
dostaw, przy mniejszym obciążeniu środowiska i niższych kosztach. 
 
Kapituła konkursu oceniła łącznie 23 zgłoszone projekty, a w jej skład weszli niezależni eksperci 
logistyki oraz naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uczelni Łazarskiego, SGH i 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji to 
konkurs, którego głównym celem jest wyłanianie najlepszych, wyróżniających się produktów i usług, 
które wspierają pracę działów logistycznych (sprzęt, urządzenia, technologia, IT, środki transportu, 
usługi dla sektora TSL). W konkursie wyróżniane i nagradzane są najlepsze rozwiązania – już wdrożone 
lub takie, które wkrótce mają zostać zaimplementowane.  
Wyniki konkursu opublikowane zostały w najnowszym wydaniu czasopisma Eurologistics, które 
dostępne jest w wersji online na stronie: log24.pl/e-wydania/ 
 

O spółce EV Fleet Sp. Z o.o. EV Fleet Sp. Z o.o. jest spółką technologiczną, której celem jest stworzenie 

przedsiębiorstwa działającego na rynkach międzynarodowych, dostarczającego kompleksowe 

rozwiązania z obszaru logistyki miejskiej (City Logistic) z wykorzystaniem transportu opartego o paliwa 

i napędy alternatywne. Łącząc bogate doświadczenie, wiedzę biznesową i technologiczną zespołu, 

spółka kreuje nowe trendy w logistyce miejskiej oraz zarządzaniu flotą. Zapisana w DNA spółki 

innowacyjność pozwala wprowadzać postęp w dziedzinie dystrybucji miejskiej z maksymalnym 

poszanowaniem środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i oszczędności energii w gospodarce 

rynkowej. 
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