
De beste tipsene for 
å gjøre deg klar til 
julesesongen med UPS

Fem trinn for en 
vellykket leveringsopplevelse

Hjelper deg med å planlegge 
for den travleste tiden

Vi er her for å støtte deg i julen

Det er den mest magiske tiden på året. 
Men også den mest krevende. 
Våre tjenester sørger for at forsendelsene dine er i topp stand.

Vi forventer at den travleste dagen vil være onsdag 14. 
desember, etter den travleste Black Friday- og Cyber Monday-
handelen på nett.

Vi implementerer flere helgesorter i alle våre store europeiske 
knutepunkter for å møte sesongetterspørselen.

Vi har forberedt vår virksomhet på å hjelpe deg med å møte kravene til den 
travleste netthandelsperioden. Vi gjør oss klar til å gi deg de fremragende 
servicenivåene som forventes av oss.

I år har vi lagt til: 

I de travleste tider etterstreber vi å tilby en service uten sidestykke – 
vi er kjent for vår pålitelighet og sikkerhet.

Bruk UPS API-er eller 
plugin-moduler i nettbutikken din

Hold oversikt over forsendelsene dine

Oppmuntre kundene dine til 
å laste ned UPS My Choice®

Gjør returen lett tilgjengelig 

Tilby alternative leveringsmuligheder 
med vårt UPS Access Point™-nettverk

For tydelig å kommunisere leveringsalternativer, 
priser og tider på nettstedet ditt.

Følg pakkene dine til enhver tid 
ved hjelp av sporingsverktøyene våre.

Med denne appen kan de motta leveringsvarsler og 
estimerte leveringsvinduer, planlegge eller omdirigere 
pakken.

For de gavene som ikke var så vellykkede. Det kan 
være så enkelt som å laste ned en mobil strekkode og 
levere pakken ved et aksesspunkt i nærheten – ingen 
utskrevne etiketter er nødvendig!

Så ingen ser gaven før den på magisk vis dukker 
opp under juletreet. Å levere til tilgangspunkter 
i stedet for individuelle adresser er også et 
økonomisk og bærekraftig alternativ.
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Besøk vår juleside på UPS.com for å se 
informasjon om levering før jul i ditt land.

På vegne av våre 50 000 engasjerte og stolte UPSere i Europa ønsker vi deg en 
gledelig og fremgangsrik julesesong!
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+1100
biler til vår europeiske flåte 

på nesten 7 500

Nye
forbedringer

i nettverket vårt, 
inkludert Bergamo i 

Italia, Lyon i Frankrike, 
Zaragoza i Spania og 
Cologne og Munich i 

Tyskland 

Mer enn 1050 
hjelpere og sjåfører, 
samt over

1000
ekstra 
leveringsruter for 
underleverandører

+15
flyavganger når du 
trenger å nå kundene 
dine raskere


