UPS is klaar voor de

feestdagen

Niet alleen u heeft zich druk
voorbereid voor de aankomende
feestdagen, wij ook!

We zijn er voor de samenleving
In heel Europa nemen we extra medewerkers voor het piekseizoen aan, zoals tijdelijke medewerkers
in onze sorteerhubs, 1000 hulpkrachten, 370 extra chauffeurs en meer dan 1000 bezorgroutes
uitgevoerd door subcontractors.
We blijven onze klanten de uitstekende service verlenen waar we bekend om staan en stellen
de veiligheid van onze medewerkers en die van de samenleving altijd voorop
Ook tijdens de feestdagen blijven we contactloos leveren en cashloos ophalen
om de veiligheid van onze klanten en geadresseerden te garanderen

Terwijl uw bedrijf groeit, groeien wij ook
We hebben

We hebben dit jaar

727

extra voertuigen aan
onze vloot toegevoegd,
die uit meer dan 9000
voertuigen bestaat

12

Plus
extra vluchten
voor wanneer u uw
klanten sneller moet
bereiken

nieuwe
distributiecentra
geopend in Zürich, Ljubljana, Barcelona en
Istanboel
We hebben nu
de capaciteit om

32.000

extra pakketten per
uur af te handelen

Meer volume, maar wel met de betrouwbaarheid
en servicekwaliteit die u van UPS gewend bent.
Meer operationele uren en weekendwerk.
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Terwijl uw klanten online aan het shoppen zijn,

bereiden wij ons voor op de bezorging
U kunt nu ook op zaterdag
pakketten afgeven bij UPS Access
Point™-locaties in acht belangrijke
Europese e-commercemarkten
en u betaalt dan uw normale
doordeweekse tarief

Met de extra
weekendsorteerdiensten
in al onze belangrijke
Europese distributiecentra
zijn we klaar voor de drukke
bezorgpieken op maandag
nadat mensen in het
weekend hebben besteld

We hebben 17.500 UPS Access
Point-locaties in heel Europa. Dit
betekent minder gemiste leveringen
en meer gemak voor uw klanten
We verwachten dat woensdag
2 december onze drukste dag
zal zijn, na de piek in online
bestellingen op Black Friday en
Cyber Monday

Onze kennis
Onze dienstverlening
is ongeëvenaard. We
staan bekend om onze
betrouwbaarheid en
veiligheid.

We hebben ruim 48.000
toegewijde en trotse
UPS'ers in Europa!

UPS wenst u prettige en gezonde feestdagen!
Ga naar de pagina 'Verzenden rondom de feestdagen' op ups.com om alle informatie over de feestdagen te bekijken voor uw land

