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Když od vás zákazníci očekávají velké věci, můžeme vám pomoci je zajistit.  
Naše globální přepravní služby, inovativní technologie a široká řada možností doručení vám 
pomáhají vyhovět požadavkům zákazníků a vedou vaše podnikání správným směrem.

Výše naleznete vybrané zajímavé informace z evropské studie dynamiky průmyslových nákupů společnosti UPS pro rok 2017, kterou společnost Kantar TNS provedla jménem 
společnosti UPS u 800 kupujících v průmyslových odvětvích v Evropě a také u 1 500 kupujících v USA a 200 v Číně. O podrobnější výsledky studie požádejte obchodního zástupce 

společnosti UPS nebo navštivte web www.pressroom.ups.com.

Jak elektronický obchod narušuje průmyslové dodávky

Jaké procento celkového objemu ročních nákupů průmyslových  
dodávek/výrobků zajišťují tyto typy dodavatelů? 

Výsledky průzkumu ukazují vysoké rychlosti růstu na elektronických tržištích a nakupování přímo od výrobce 
a tlačí na tradiční distributory.
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Nejdůležitější faktory pro zákazníky  
v Evropě Jak jim vyhovět

získává své zboží z mezinárodních trhů

by přešlo k dodavateli, který nabízí 
služby pojištění50 %
očekává poprodejní služby na pracovišti86 %

Naplnění očekávání zákazníků v oblasti pojištění a řešení ochrany 
dodavatelského řetězce může zvýšit spokojenost i loajalitu.

Poprodejní služby jsou pro vaše zákazníky a vaši ziskovost klíčové. 
Optimalizace dodavatelského řetězce náhradních dílů, včetně 
vracení zboží, je nezbytností.

47 %
Nejlepší dodavatelé nabízejí zákazníkům transakční webové 
stránky a poskytují pokročilá řešení viditelnosti a uživatelsky 
přívětivý způsob vracení zboží.

by změnilo dodavatele kvůli lepšímu 
online prostředí

Poskytnutí inteligentních logistických řešení a celních služeb 
mezinárodním zákazníkům podporuje růst podnikání.33 %
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