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Up Achiziții and DPD enter into partnership 

to propose a new cost optimization solution for SMEs

Bucharest, February 18, 2021 – Up Achiziții, the e-commerce division of Up in Romania, 

aimed at fast and smart purchasing for small and medium enterprises, has entered into a 

partnership with parcel delivery company DPD Romania to offer an additional solution to 

SMEs for cost optimization with suppliers. 

Small and medium enterprises that will opt for the delivery services provided by DPD 

Romania, via Up Achiziții, will be able to benefit from a discount of at least 30%, for any type 

of local or national delivery.

“One year after the beginning of the pandemic, SMEs are among the most affected and 

vulnerable actors of the economy, which is why we wanted to develop advantageous offers 

to help them in the context of the efforts required for the economic recovery. Through our 

partnership with DPD, the European leader in parcel delivery, we meet the needs of small 

and medium-sized businesses by providing them with an access to a wide range of suppliers 

at already negotiated prices. DPD is a serious supplier, with well-organized systems and 

eager to contribute to the development of SMEs in Romania with an advantageous pricing 

policy. Thanks to this partnership, Up Romania completes its portfolio of customized and 

innovative solutions for companies which is available through the Up Achiziții platform”, said 

Ciprian Gălățanu, New Business Director, Up Romania.

“We enter into this partnership with the confidence that we will contribute to a better 

business management of SMEs, whose role in the economy is so important. We have many 

partners in this sector, we particularly appreciate them and we know very well how 

important any support to SMEs is, knowing that they have to operate in a rather 

complicated business environment, especially in these times of pandemic,” said Elena Andrei, 

Marketing Director, DPD Romania.



About Up Achiziții
The Up Achiziții platform is the digital solution developed by Up in Romania for small and medium enterprises 
that provides them with product and service offers from leading partners, in order to help them to save time 
and financial resources for the purchases needed to run their business.
Companies find all the products and services they need in one place and at the best prices. Ordering is done 
online, quickly and easily.
The platform provides office and stationery products, water, coffee, cleaning products, refurbished premium 
phones, courier services, IT products and services, retail and management systems, legal advice, accounting 
services, medical subscriptions, fuel cards, fleet management solutions, employee development programs and 
HR solutions to motivate human resources.

More information: https://www.up-achizitii.ro/

About Up Romania
Up Romania is part of the Up Group and serves more than 25,000 clients and 800,000 beneficiaries. Present 
for 19 years in Romania, Up offers various motivational tools and advantageous financial solutions for the 
commercial performance of companies:

• Products and services that facilitate the daily life of employees through access to benefits in many 
areas - paper vouchers and cards Up Dejun, Up Cadou, Up Cultură, Up Vacanță

• Interactive digital incentive and reward solutions - STIM Online

• Services dedicated to merchants 

• Customized solutions to modernize the social welfare sector - social vouchers, kindergarten social 
vouchers

• Intelligent purchasing solutions dedicated to small and medium enterprises - SME - Plateforme Up 
Achizitii.

About DPD
DPD Romania is part of DPDgroup, the European leader in parcel delivery, and has been active on the local 
market since 2008, after taking over Pegasus Courier. It has more than 1,800 employees (including franchisees) 
and more than 16 million parcels delivered each year. DPD delivers at the lowest prices in all European Union 
countries.

https://www.up-achizitii.ro/


COMUNICAT DE PRESĂ

Platforma Up Achiziții și DPD încheie un parteneriat cu scopul de a 

oferi o nouă soluție de optimizare a costurilor pentru IMM-uri

București, 18 februarie 2021 - Platforma Up Achiziții, divizia de e-commerce a Up România, 

destinată în special achizițiilor rapide și inteligente pentru întreprinderile mici și mijlocii, a 

încheiat un parteneriat cu DPD România, companie de curierat, cu scopul de a oferi o soluție 

în plus IMM-urilor pentru optimizarea costurilor cu furnizorii.

Astfel, IMM-urile care vor opta pentru folosirea serviciilor de curierat furnizate de DPD 

România, prin Up Achiziții, vor putea beneficia de un discount de minimum 30%, pentru orice 

tip de livrare, locală sau națională. 

“La un an de la debutul pandemiei, IMM-urile sunt printre cele mai afectate și vulnerabile 

zone economice, motiv pentru care am dorit să modelăm pentru acestea oferte avantajoase, 

care să le ajute în efortul de redresare economică. Prin parteneriatul cu DPD, lider european 

în livrări rutiere, ne dorim să venim în întâmpinarea nevoilor companiilor mici și mijlocii și să 

le oferim o gamă cât mai largă de furnizori la care aceștia să aibă acces rapid și la prețuri deja 

negociate. DPD este un furnizor serios, cu sisteme bine organizate și dornic să contribuie la 

dezvoltarea IMM-urilor din România, prin practicarea unor politici de preț avantajoase. Prin 

intermediul acestui parteneriat, Up România completează gama soluțiilor eficiente, 

personalizate și inovatoare pentru companii, disponibile prin platforma Up Achizitii”, a 

declarat Ciprian Gălățanu, New Business Director Up România. 

“Intrăm în acest parteneriat cu bucurie și cu încrederea că vom contribui astfel la mai bunul 

mers al afacerilor derulate de IMM-uri, al căror rol în economie este atât de important. Avem 

numeroși parteneri din acest sector, îi apreciem în mod deosebit și știm foarte bine cât de mult 

contează orice sprijin acordat IMM-urilor, nevoite să activeze într-un mediu de afaceri oricum 

destul de complicat, în special în aceste vremuri de pandemie", a declarat Elena Andrei, 

Marketing Manager DPD Romania."



Despre Up Achiziții
Platforma Up Achiziții este soluția digitală Up Romania pentru întreprinderile mici și mijlocii care negociază 
oferte de produse și servicii, de la parteneri de top, ajutându-le să economisească atât resurse de timp cât și 
resurse financiare pentru achizițiile necesare bunei funcționări a afacerii.
Companiile găsesc toate produsele și serviciile de care au nevoie într-un singur loc și la cele mai bune prețuri. 
Comanda se face online, rapid și comod.
În platformă sunt disponibile produse de birotică și papetărie, apă, cafea, produse de curățenie, telefoane 
premium recondiționate, servicii de curierat, produse și servicii IT&C, sisteme de vânzare și gestiune pentru 
retail,  servicii de consultanță juridică, servicii de contabilitate, abonamente pentru servicii medicale, dar și 
carduri de combustibil, soluții pentru managementul flotei auto, programe de dezvoltare pentru angajați și 
soluții HR pentru motivarea resurselor umane. 

https://www.up-achizitii.ro/

Despre Up România
Up România face parte din Grupul Up și deservește peste 25.000 de clienți și 800.000 de beneficiari. Cu o 
prezenţă de 19 ani în România, compania oferă diverse instrumente de motivare și soluții financiare avantajoase 
pentru performanța business-ului companiilor: 

• Produse și servicii care facilitează viața de zi cu zi a salariaților prin accesul la beneficii în multe domenii 
- tichete pe suport de hârtie și carduri Up Dejun, Up Cadou, Up Cultură, Up Vacanță, tichete de creșă 

• Soluții digitale interactive de incentivare și recompensare – STIM Online

• Servicii dedicate comercianților

• Soluții personalizate pentru modernizarea sectorului de acțiune socială - tichete sociale, tichete sociale 
pentru grădiniță

• Soluții pentru achiziții inteligente dedicate companiilor mici și mijlocii – IMM - platforma Up Achiziții.

Despre DPD
Compania de curierat DPD România face parte din DPDgroup, lider european în livrările rutiere, și este activă pe 
piața locală din 2008, după preluarea Pegasus Courier. Are peste 1.800 de angajați (inclusiv francizele) și peste 
16 milioane de colete livrate anual. DPD efectuează livrări la cele mai mici prețuri în toate țările Uniunii 
Europene.

https://www.up-achizitii.ro/



