
Je to nejkouzelnější období roku. Ale zároveň nejnáročnější. 
Díky našim službám budou vaše zásilky i během špičky v dobrých rukách.

Předpokládáme, že nejvíc práce budeme mít ve středu 
1. prosince díky nákupům online během Black Friday  
a Cyber Monday. 

Abychom uspokojili sezónní poptávku, ve všech našich 
hlavních evropských centrech zavádíme častější třídění 
zásilek o víkendech.

Pět kroků pro úspěšné doručení

Nejlepší tipy, jak se připravit 
na Vánoce s UPS 

Pomáháme vám, abyste se dopředu 
nachystali na nejvytíženější období

1. V e-shopech používejte API nebo pluginy od UPS
Můžete tak poskytovat jasné informace o termínech a nákladech za 
doručení, aby zákazníci věděli, kdy objednávky dorazí.

2.  Ujistěte se, že vaše přepravní systémy obsahují aktuální 
kontaktní údaje příjemců 

Tímto způsobem jim můžete zasílat upozornění na doručení 
a nabídnout jim možnost přesměrování na výhodnější  
(nebo diskrétnější) místo doručení. 

3. Nabídněte alternativní doručovací místa v naší síti UPS Access Point™
Tímto způsobem nikdo neuvidí svůj dárek dříve, než se tajemně objeví pod 
vánočním stromečkem. Doručování na Access Pointy namísto jednotlivých 
adres je lepší i pro životní prostředí. 

4. Přesvědčte zákazníky, aby si stáhli službu UPS My Choice®

Tato aplikace umožňuje dostávat upozornění na doručení 
či odhadovanou dobu doručení a měnit termín nebo místo 
doručení zásilky. 

5. Nabídněte bezproblémové vrácení zásilky 
Těm, jejichž dárky nebyly úplně ideální. Stačí si stáhnout mobilní 
čárový kód a podat balík na nejbližším místě Access Point –  
není potřeba tisknout žádné štítky!

https://www.ups.com/cz/cs/services/technology-integration/developer-api.page
https://www.ups.com/cz/cs/services/e-commerce/access-point-shipping.page?
https://www.ups.com/cz/cs/services/tracking/mychoice.page?
https://www.ups.com/cz/cs/services/returns/ups-returns.page?


Informace o doručování o svátcích 
ve vaší zemi najdete na ups.com.

Jménem našich 50 000 oddaných a hrdých pracovníků UPS v Evropě vám přejeme 
šťastné a úspěšné svátky!
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Jsme zde, abychom vám 
v období svátků pomohli
Naše společnost je připravena pomoci vám splnit požadavky internetového 
nakupování v době špičky.

Připravujeme se, abychom vám mohli poskytnout vynikající úroveň služeb, kterou 
od nás očekáváte. Po celé Evropě najímáme do našich třídících center sezónní 
pracovníky – 1 500 pomocníků a 320 řidičů navíc – a také více než 1 000 dalších 
doručovacích tras subdodavatelů.

V nejrušnějších obdobích se snažíme nabízet bezkonkurenční služby  
– jsme proslulí svou spolehlivostí a bezpečností.

Letos jsme navíc přidali:

 +1,000 
vozů do naší flotily,  

která jich čítá více 
než 8 500

Nová  
logistická 
centra a investice 
včetně Hannoveru v Německu, 
Eindhovenu v Nizozemsku  
a na letišti East Midlands  
ve Velké Británii

+16 
letů, abychom se 
k zákazníkům dostali 
rychleji

Kapacitu  
zvládnout o  

71 500 
balíků za hodinu navíc

https://www.ups.com/cz/cs/help-center/shipping-support/days-of-operation-us/holiday-shipping-global.page

