
Τα καλύτερα tips για 
να ετοιμαστείτε για 
τις γιορτές με την UPS

Τρία βήματα για μια 
επιτυχημένη εμπειρία παράδοσης

Είναι η πιο μαγική εποχή του χρόνου. 
Αλλά και από τις πιο απαιτητικές. 
Οι υπηρεσίες μας θα φέρουν τις αποστολές σας σε άριστη κατάσταση.

Σας βοηθάμε να σχεδιάστε εκ των 
προτέρων την περίοδο αισχμής

Αναμένουμε ότι η πιο δύσκολη ημέρα αιχμής για μας θα είναι η 
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, μετά το πέρας των online αγορών της 
Black Friday και της Cyber Monday.

Εφαρμόζουμε επιπλέον διακινήσεις τα Σαββατοκύριακα 
σε όλους τους κύριους ευρωπαϊκούς κόμβους μας για να 
ανταποκριθούμε στη εποχική ζήτηση.

Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε 
φέτος τις γιορτές
Προετοιμαστήκαμε για να σας βοηθήσουμε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις 
της περιόδου αιχμής των online αγορών. Ετοιμαζόμαστε να σας παρέχουμε 
άριστο επίπεδο υπηρεσιών όπως είναι αναμενόμενο από εμάς. 

Φέτος προσθέσαμε:

Στη διάρκεια την περιόδου αιχμής, προσπαθούμε να προσφέρουμε μια 
απαράμμιλη υπηρεσία  – φημιζόμαστε για την αξιοπιστία και την ασφάλειά μας.

Χρησιμοποιείτε τα UPS APIs ή 
Plug-Ins στο online κατάστημά σας

Μένετε πάντα ενημερωμένοι 
για τις αποστολές σας

Ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να 
κατεβάσουν το UPS My Choice®

Για να επικοινωνείτε με σαφήνεια τις επιλογές παράδοσης, 
τις τιμές και τους χρόνους στην ιστοσελίδα σας.

Ακολουθήστε τα πακέτα σας ανά πάσα στιγμή 
με τη βοήθεια των εργαλείων εντοπισμού που 
διαθέτουμε.

Αυτή η εφαρμογή τους επιτρέπει να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις παράδοσης και εκτιμώμενο χρόνο 
παράδοσης, να επαναπρογραμματίσουν ή να 
αναδρομολογήσουν το πακέτο τους.
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Επισκεφθείτε  
τη σελίδα μας για τις  
Αποστολές Διακοπών στο UPS.com για να 
δείτε τις πληροφορίες αποστολών κατα τη 
διάρκεια των διακοπών στη χώρα σας.
Εκ μέρους των 50.000 αφοσιωμένων και υπερήφανων UPSers στην Ευρώπη, 
σας ευχόμαστε χαρούμενες γιορτές!
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+1.100
οχήματα στον 

Ευρωπαϊκό στόλο 
μας των σχεδόν 7.500 

οχημάτων

Νέες

αναβαθμίσεις 
για να αυξήσουμε τη 

χωρητικότητα στις 
εγκαταστάσεις μας στο 

Bergamo της Ιταλίας, στη Lyon 
της Γαλλίας, στη Zaragoza της 

Ισπανίας και στην Κολωνία και 
το Μόναχο της Γερμανίας.

Πάνω από 1.050 
οδηγούς και βοηθούς 
καθώς και πάνω από 

1.000 επιπλέον

+ 15
πτήσεις για τη στιγμή 
που πρέπει να φτάσετε 
στους 
πελάτες σας πιο 
γρήγορα




