
De bedste tips til at 
blive klar til julen med UPS

Fem trin til en vellykket 
leveringsoplevelse

Det er årets mest magiske tid.  
Men også den mest krævende. 
Vores services sørger for, at dine forsendelser er i topform.

Hjælper dig med at planlægge 
forud for den travleste tid
Vi forventer, at vores travleste dag bliver onsdag den 14. 
december efter stigningen i Black Friday og Cyber Monday 
onlineshopping.

Vi implementerer ekstra weekendtyper i alle vores store 
europæiske knudepunkter for at imødekomme sæsonbetinget 
efterspørgsel.

Vi er her for at 
hjælpe dig denne jul
Vi har forberedt vores virksomhed, så den kan hjælpe dig med at opfylde 
kravene til den travle shoppingperiode på nettet. Vi gør os klar til at give 
dig den fremragende service, der forventes af os. 

I år har vi tilføjet: 

I de travleste perioder bestræber vi os på at tilbyde en uovertruffen service – vi er 
kendt for vores pålidelighed og sikkerhed.

Brug UPS API’er eller 
plug-ins i din webshop

Hold styr på dine forsendelser

Opmuntre dine kunder til 
at downloade UPS My Choice®

Gør returneringer let tilgængelige 

Tilbyd alternative leveringsmuligheder 
med vores UPS Access Point™ netværk

For tydeligt at kommunikere leveringsmuligheder, 
priser og tider på din hjemmeside.

Følg dine pakker til enhver tid ved 
hjælp af vores sporingsværktøjer.

Denne app giver dem mulighed for at modtage 
leveringsmeddelelser og forventede leveringsvinduer, 
omlægge eller omdirigere deres pakke.

Til de gaver, der ikke ramte plet. 
Det kan være lige så nemt som at downloade en 
mobil stregkode og aflevere pakken på et Access 
Point-sted i nærheden – det er ikke nødvendigt 
med udskrevne etiketter!

Så ingen ser deres gave, før den på magisk vis dukker 
op under juletræet. Levering til Access Points i stedet 
for individuelle adresser er også en økonomisk og 
bæredygtig mulighed.
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Besøg vores juleside på 
UPS.com for at se oplysninger om 
juleforsendelse i dit land.
På vegne af vores 50.000 dedikerede og stolte UPS’ere i Europa ønsker vi dig en 
glædelig og fremgangsrig jul!
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+1.100
køretøjer til vores 

europæiske flåde på 
næsten 7.500

Nye  
forbedringer

af vores netværk, 
inklusive Bergamo i 

Italien, Lyon i Frankrig, 
Zaragoza i Spanien 

og Køln og Munich i 
Tyskland 

Mere end 1.050 
hjælpere og 
chauffører samt over   

1.000
ekstra 
underleverandørers 
leveringsruter

+15
flyafgange, når 
du har brug for at nå 
dine kunder hurtigere




