
Top tippek a UPS-től 
az ünnepi készülődéhez!

Öt lépés a sikeres szállítás élményért

Ez az év legvarázslatosabb időszaka,  
amely egyben a legnagyobb kihívást is jelenti. 
Szolgáltatásaink segítségével az ünnepek alatti kiszállítások is 
csúcsminőségűek lesznek.

Segítünk a legforgalmasabb 
időszak megtervezésében
Előre láthatólag a legforgalmasabb napunk december 14-én 
szerdán a Black Friday és a Cyber Monday online események 
után várható. 

Minden fontos európai központunkban extra hétvégi 
munkarenddel készülünk, hogy megfeleljünk a szezonális 
igényeknek.

Rendelkezésére állunk az 
az ünnepek alatt is
Mi is felkészülünk, hogy velünk Ön is meg tudjon felelni az online 
vásárlás csúcsidőszak elvárásainak. Előkészülünk, hogy legkiválóbb 
szolgáltatásainkat tudjuk nyújtani Önnek. 

Idei eredményeink: 

A legforgalmasabb időszakokban is arra törekszünk, hogy páratlan szolgáltatást 
nyújtsunk – büszkék vagyunk a megbízhatóságunkra és a biztonsági területen elért 
rekordjainkra.

Használjon UPS API-kat vagy 
Plug-in-eket a webáruházban

Legyen képben a szállítmányaival

Ösztönözze ügyfeleit a  
UPS My Choice® letöltésére

Egyszerűsítse a visszaküldési opciót

Alternatív szállítási lehetőségeket is kínálunk 
a UPS Access Point™ hálózatunk révén

Egyértelműen jelzi a szállítási lehetőségeket, 
az árakat és az időzítést a weboldalon.

Kövesse nyomon csomagjait folyamatosan, 
követő eszközeink segítségével.

Ez az alkalmazás lehetővé teszi számukra, hogy a kézbesítéssel 
kapcsolatos visszajelzéseket, becsült kiszállítási időablakokat, 
átütemezési vagy áthelyezési javaslatokat kapjanak.

Olyan esetekben, amikor az ajándékok nem találták 
meg a gazdájukat! Egyszerűen töltsön le egy mobil 
vonalkódot és adja le a csomagot egy közeli Access 
Point-nál, nyomtatott címkére sincs szükség!

Így senki sem látja az ajándékot mielőtt megjelenne 
a karácsonyfa alatt. A klasszikus címekre történő 
kézbesítés helyett, válassza az Acces Point lehetőséget a 
fenntarthatóság és a gazdaságos működés jegyében. 
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Látogasson el a Festive Season  
(Ünnepi szezon) oldalra a UPS.com oldalon,  
és tekintse meg az ünnepi szállításra vonatkozó 
információkat.

50 000 elkötelezett és büszke európai UPSerünk nevében kellemes és sikeres 
ünnepeket kívánunk Önnek!
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+1100
Jármű a közel 7500 

európai flottánkba.

Több, mint

1050
szezonális sofőr és 

kisegítő és több, mint 

1000
extra alvállalkozói 

útvonal.

Új fejlesztések
történtek annak 
érdekében,  hogy növeljük 
kapacitásainkat az Olasz 
Bergamói, a Francia Lyoni, a 
Spanyol Zaragózai, 
valamint a Német  Kölni és  
Müncheni 
létesítmányeinkben.

+ 15
járat, hogy gyorsabban 
eljusson ügyfeleihez.




