Huippuvinkkejä juhlakauteen
valmistautumisesta UPS:n kanssa
Nyt on vuoden taianomaisin aika. Mutta myös vaativin.
Palvelumme toimittavat lähetyksesi huippukunnossa.

Viisi vaihetta onnistuneen toimituskokemuksen
saavuttamiseksi
1. Käytä UPS:n APIa tai laajennuksia verkkokaupassasi
Ne antavat selkeät tiedot toimituspäivistä ja -kustannuksista,
jotta asiakkaasi tietävät, milloin heidän tilauksensa saapuvat.
2. V
 armista, että vastaanottajien yhteystiedot on päivitetty
lähetysjärjestelmiisi
Näin voimme pitää heidät ajan tasalla toimitusilmoituksilla ja
tarjota heille mahdollisuuksia ohjata lähetykset kätevämpään
(tai huomaamattomampaan) toimituspaikkaan.
3. T
 arjoa vaihtoehtoisia toimituspaikkoja UPS Access Point™
-verkostomme avulla
Näin kukaan ei näe lahjaa, ennen kuin se ilmestyy maagisesti joulukuusen
alle. Jakelu Access Point -toimipaikkoihin yksittäisten osoitteiden sijaan on
myös ympäristön kannalta parempi vaihtoehto.
4. Kannusta asiakkaitasi lataamaan UPS My Choice®
Tällä sovelluksella he saavat toimitusilmoituksia ja arvioituja
toimitusikkunoita ja voivat ajoittaa tai reitittää pakettinsa uudelleen.

5. Tarjoa stressittömiä palautuksia
Lahjoille, joiden valinta ei osunut ihan nappiin. Asiakkaiden
tarvitsee vain ladata mobiiliviivakoodi ja jättää paketti lähimpään
Access Pointiin – tulostettuja tarroja ei tarvita!

Autamme sinua suunnittelemaan
etukäteen kiireisimmän ajan
Odotamme kiireisimmän päivämme olevan keskiviikko
1. joulukuuta mustan perjantain ja kybermaanantain
kiihkeiden verkko-ostosten jälkeen.
Otamme käyttöön ylimääräisiä viikonloppulajitteluja
kaikissa suurimmissa eurooppalaisissa keskuksissamme,
jotta voimme vastata kausittaiseen kysyntään.

Olemme valmiita tukemaan sinua
tämän juhlakauden aikana
Olemme valmistelleet liiketoimintamme auttamaan sinua täyttämään
kiiresesongin verkko-ostosajan vaatimukset.

Valmistaudumme tarjoamaan sinulle erinomaiset palvelutasot, joita
meiltä odotetaan, palkkaamalla kausityöntekijöitä eri puolilla Eurooppaa
tilapäistyöntekijöiksi lajittelukeskuksiimme – 1 500 uutta avustajaa ja 320
kuljettajaa – sekä yli 1 000 uutta alihankkijan toimitusreittiä.
Tänä vuonna olemme myös lisänneet seuraavat:
Uusia

laitoksia

ja investointeja, mukaan lukien
Hannover Saksassa, Eindhoven
Alankomaissa ja East Midlandsin
lentokenttä Isossa-Britanniassa

Yli 1 000

ajoneuvoa yli
8 500 ajoneuvon
verkostoomme

Yli 16

lentoa, kun sinun täytyy
tavoittaa asiakkaasi
nopeammin

Kapasiteetti
käsitellä

71 500

ylimääräistä pakettia
tunnissa

Pyrimme tarjoamaan kiireisimpinä aikoina
vertaansa vailla olevaa palvelua – meidäthän tunnetaan
luotettavuudestamme ja turvallisuudestamme.

Vieraile juhlakauden lähetyssivullamme
osoitteessa ups.com nähdäksesi
juhlakauden lähetystiedot maassasi.
50 000 omistautuneen ja ylpeän eurooppalaisen UPS:n työntekijän puolesta
toivotamme sinulle onnellista ja menestyksekästä joulun aikaa!
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