Legjobb tippek a felkészüléshez
az ünnepi időszakra a UPS-szel

Ez az év legvarázslatosabb időszaka. De ugyanakkor a legmegterhelőbb is.
Szolgáltatásunk révén szállítmányai kifogástalan állapotban érhetnek el a címzetthez.

Öt lépés a sikeres kézbesítési élményhez
1. Használja a UPS API-kat vagy beépülő modulokat az online boltjában
Ezáltal átlátható tájékoztatást nyújthat a kézbesítési dátumokról és
költségekről, így az ügyfelei tudják, mikor érkeznek meg a megrendeléseik.
2. Biztosítsa szállítási rendszereinek frissítését
a címzett elérhetőségi adataival
Ily módon kézbesítési értesítésekkel tudjuk őket tájékoztatni, és
lehetőséget kínálhatunk nekik, hogy egy kényelmesebb (vagy diszkrétebb)
kézbesítési helyszínre irányíthassák át csomagküldeményeiket.
3. Kínáljon alternatív kézbesítési helyeket UPS Access Point™ hálózatunkkal
Így senki sem láthatja az ajándékukat, mielőtt azok varázsütésre megjelennek
a karácsonyfa alatt. Az egyedi címek helyett az átvételi pontokra történő
kiszállítás környezetkímélőbb is.
4. Bátorítsa ügyfeleit, hogy töltsék le a UPS My Choice® alkalmazást
Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy kézbesítési értesítéseket és
becsült kézbesítési időablak tájékoztatást kapjanak, átütemezzék
vagy átirányítsák a csomagjukat.
5. Lehetővé teszi a stresszmentes visszaküldéseket
Azokra az ajándékokra, amelyek nem okoztak kellő örömet. A visszaküldést
egyszerűen, akár egy mobil vonalkód letöltésével és a csomag leadásával is
megoldhatja egy közeli átvételi ponton – nincs szükség nyomtatott címkékre!

Segítünk előre tervezni
a legforgalmasabb időszakra
Várhatóan a legforgalmasabb napunk szerda, december
1-e lesz a Black Friday és Cyber Monday online rendelés
növekedést követően.
Minden nagyobb európai elosztóközpontunkban további
hétvégi műszakokat vezetünk be a szezonális igények
kielégítése érdekében.

Támogatást nyújtunk
az ünnepi időszakban

Felkészítettük hálózatunkat, hogy segítséget nyújthassunk az online vásárlás
csúcsidőszakában.
Készen állunk arra, hogy biztosítsuk Önnek a tőlünk elvárt kiváló szolgáltatási szinteket
azáltal, hogy elosztóközpontjainkban Európa-szerte idénymunkásokat alkalmazunk
ideiglenes munkavállalóként – 1500 további segítőt és 320 további sofőrt – valamint
több mint 1000 további alvállalkozói kézbesítési útvonalat is kínálunk.
Idén a következőket is hozzáadtuk:
Új

létesítmények
és beruházások, beleértve a
németországi Hannoverben,
a hollandiai Eindhovenben,
és az Egyesült Királyság
East Midlands repülőterén

+16

járat, arra az esetre,
ha gyorsabban kell
elérnie az ügyfeleit

+1000

jármű a
több, mint 8500
járműből álló
flottánkhoz

Megnövelt
kapacitásunkkal
óránként

71 500-zal

több csomagot tudunk kezelni

A legforgalmasabb időszakban arra törekszünk, hogy egyedülálló
szolgáltatást nyújtsunk – fenntartva jól ismert megbízhatóságunkat
és biztonságos kézbesítési rendszerünket.

Kérjük, látogasson el az
Ünnepnapi szállítás oldalunkra
a ups.com weboldalon az országára vonatkozó,
ünnepi időszakkal kapcsolatos információkért.
50 000 elkötelezett és büszke európai UPS munkatársunk nevében boldog, és
élményekben gazdag ünnepeket kívánunk Önnek!
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