Zes stappen om uw online winkelwagenconversie te
verbeteren met de nieuwe plug-in van UPS.
Betere klantervaringen betekenen een beter eindresultaat voor uw bedrijf. UPS® heeft verzendopties
die waarde toevoegen voor uw klanten en die de conversiepercentages voor u verbeteren.

Bied snelle, betrouwbare en passende verzendopties voor uw online kopers:

Verbind uw winkel met UPS
via de gratis plug-in.

Configureer de invoegtoepassing in
uw online winkel.

Download uw UPS plug-in vanuit de app store
van uw e-commerce platform of vanaf hier.

Het configureren van UPS gaat middels een
simpele plug-and-play-ervaring die u in staat
stelt om uw betalingen aan te passen en om
toegang te verkrijgen tot meerdere backoffice-functionaliteiten

De winkelwagenconversie verbeteren
Betaalgemak omvat betrouwbare afleveringen op een
specifieke dag, alternatieve afleverlocaties en
tijdsgebonden thuisaflevering.

Zorg er vervolgens voor dat uw verzendopties een verschil maken.
Ontdek hoe:

Ten eerste, wij
weten dat
iedereen graag
geld bespaart.

2. Meerdere afleveringsopties
om uit te kiezen

Zeven op de tien klanten
gaven aan dat ze het belangrijk
vinden om een gratis
verzendoptie te hebben als ze
online betalen.

Geef uw klanten het gemak van vele opties
voor afleveringssnelheden, in combinatie
met flexibele afleverlocaties voor
kostenefficiëntie en gemak.

Zij willen hun
pakket en wel nu.

Woehoe!

1. Gratis en voordelige verzending
Klanten zijn dol op gratis, maar dat is niet
altijd een rendabele, zakelijke optie. Met UPS
kunnen klanten tijd en geld besparen door
pakketten op te halen bij een UPS Access
Point®-locatie.

Waar online kopers kun
bestellingen graag geleverd
willen hebben

Hoe zit het met
snelle
verzending?

51%
27%
8%
7%
7%

- thuis
- erkende ophaalpunten*
- op het werk
- vriend/familielid
- fysieke winkel

*Inclusief kluisjes

Het kan op elk
moment aankomen.

3.Geplande
afleveringsdatum

Zorg dat uw product op het juiste tijdstip is waar het moet zijn. Afleveringen
van UPS vinden plaats op een specifieke dag. Uw klanten hebben voor een
verrassend lage prijs opties voor
aflevering op de volgende dag, zodat
zij uw product kunnen afhalen wanneer dat hen uitkomt.

UPS Access Point-netwerk
Met UPS Access Point-locaties krijgt u
uw pakketten op een betrouwbare
manier bij uw klanten. Deze gunstig
gelegen UPS-partners ontvangen
leveringen en bewaren deze totdat
klanten ze kunnen komen ophalen.
Zo vormen zij één van onze voordelige
verzendopties.

Nr.

Zijn gemiste
leveringen een
probleem?

Willen uw klanten
updates ontvangen
over hun zending?

Uiteraard.

Ja. Klanten hebben
een relatief druk
bestaan.

4.Niet thuis

Nee. Het leven
van mijn
klanten draait
om het
beheren van
afleveringen.

Ja. Mijn klanten
zijn graag
geïnformeerd.
Nee. Zij willen
geen meldingen
ontvangen.

5.Traceren van een bestelling
Het traceren van bestellingen is
gemakkelijk met UPS. Klanten kunnen
op de hoogte blijven van hun aflevering
via notificaties, die rechtstreeks naar
hun mobiele apparaat worden gestuurd.

Retourzendingen
zijn ook heel
gemakkelijk

U hoeft zich geen zorgen te maken over gemiste
afleveringen, zelfs niet wanneer de klanten niet thuis
zijn. Met UPS Access Point-locaties kunnen zij hun
pakketten namelijk ophalen wanneer het hen het
beste uitkomt.

64%

Geweldig!

van de online kopers
neemt het retourbeleid
door voordat hij/zij een
product koopt.

6. Gemakkelijke retourzendingen
Ons proces voor retourzendingen kent allerlei gemakkelijke
opties. Retourzendingen kunnen ook worden afgegeven bij
UPS Access Point®-locaties, zodat klanten krijgen wat zij
nodig hebben en u uw goederen weer in uw inventaris kunt
plaatsen. Klik hier voor meer informatie over de opties voor
retourzendingen met UPS.

Wilt u online conversies verder verhogen? Download dan de nieuwe plug-in van UPS en begin direct.

Alle statistieken zijn ontleend aan de UPS-enquête Pulse of the Online Shopper™ uit 2017

Zijn betrouwbare
afleveringsdatums
van belang?

Meer informatie.

