
Zbliża się najbardziej magiczna, a zarazem najbardziej wymagająca pora roku. 
Dzięki naszym usługom Twoje przesyłki zostaną dostarczone bez przeszkód.

Spodziewamy się, że najbardziej pracowitym dniem będzie 
dla nas środa, 1 grudnia, po gwałtownym wzroście zamówień 
internetowych w Black Friday i Cyber Monday. 

Wdrażamy dodatkowe usługi weekendowe we wszystkich naszych 
głównych europejskich hubach, aby zaspokoić sezonowy popyt.

Pięć kroków do udanego doręczenia 

Porady UPS - jak przygotować 
się do okresu świątecznego 

Pomagamy przygotować 
się na ten najbardziej 
pracowity okres

1. Korzystaj z interfejsów API lub wtyczek UPS w swoim sklepie internetowym 
Pozwoli to udostępniać jasne informacje na temat dat i kosztów dostawy –  
tak aby klienci wiedzieli, kiedy dotrą ich zamówienia.

2.  Upewnij się, że dane kontaktowe odbiorcy trafiają do Twoich  
systemów wysyłkowych 

Dzięki temu możesz na bieżąco informować odbiorców o postępie dostawy 
i umożliwiać przekierowanie przesyłki do bardziej dogodnej lokalizacji. 

3.  Oferuj alternatywne lokalizacje dostawy dzięki naszej sieci UPS Access Point™
Nikt nie zobaczy upominku, dopóki ten, w magiczny sposób, nie pojawi się 
pod choinką. Dostarczanie przesyłek do punktów UPS Access Point zamiast do 
poszczególnych odbiorców jest także bardziej korzystne dla środowiska. 

4.  Zachęć klientów do pobrania UPS My Choice®

Ta aplikacja umożliwia otrzymywanie powiadomień 
o postępach i przewidywanym czasie dostawy, 
zmianę terminu lub przekierowanie przesyłki. 

5. Oferuj bezstresowe zwroty 
Zaproponuj łatwy zwrot nietrafionych prezentów. Dzięki pobraniu 
mobilnego kodu kreskowego nie trzeba drukować etykiet – wystarczy 
pozostawić paczkę w najbliższym punkcie UPS Access Point!

https://www.ups.com/pl/pl/services/technology-integration/developer-api.page
https://www.ups.com/pl/pl/services/technology-integration/ecommerce-plugins.page?
https://www.ups.com/pl/pl/services/e-commerce/access-point-shipping.page?
https://www.ups.com/pl/pl/services/tracking/mychoice.page?
https://www.ups.com/pl/pl/services/returns/ups-returns.page?


Lokalne informacje na temat naszych 
usług w okresie świątecznym znajdziesz 
na stronie „Wysyłki w okresie 
świątecznym” na ups.com

UPS w imieniu 50 000 pracowników w Europie życzy Wesołych Świąt!
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Możesz liczyć na nasze wsparcie 
w okresie świątecznym
Jesteśmy gotowi do pomocy podczas szczytu sezonu zakupowego w internecie.

Przygotowując się do zapewnienia oczekiwanego przez klientów wysokiego 
poziomu obsługi, zatrudniamy w naszych sortowniach w całej Europie ponad  1500 
dodatkowych pracowników sezonowych oraz 320 kurierów. Uruchomimy także 
ponad 1000 dodatkowych tras dla podwykonawców.

W tym najbardziej pracowitym okresie staramy się oferować usługi, które 
nie mają sobie równych – słyniemy z niezawodności i bezpieczeństwa.

W tym roku dodaliśmy również:

 +1 000 
podjazdów do naszej 

floty (ponad 8 500 
pojazdów)

Nowe  

obiekty  
i inwestycje, w tym w 
Hannoverze w Niemczech,  
w Eindhoven w Holandii oraz 
na lotnisku East Midlands  
w Wielkiej Brytanii

+16  
lotów, aby szybciej 
docierać do Twoich 
klientów

Możliwość obsługi 

71 500 
dodatkowych paczek 

na godzinę

https://www.ups.com/pl/pl/help-center/shipping-support/days-of-operation-us/holiday-shipping-global.page

