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Skorzystaj z nowej wtyczki UPS i w sześciu krokach zmniejsz
 wskaźnik porzuconych koszyków w Twoim sklepie

Zadowolenie klienta przekłada się na wyższy zysk Twojego sklepu. Sprawdź usługi wysyłkowe UPS®, które będą wartością 
dodaną i dzięki którym zmniejszysz wskaźnik porzuconych koszyków w Twoim sklepie

Udostępnij klientom wygodne, szybkie i pewne opcje dostawy 

Połącz swój sklep z UPS 
bezpłatną wtyczką

Skorzystaj z wtyczki UPS dostępnej na stronie 
z oprogramowaniem Twojego sklepu oraz na 

www.ups.com/plug-in

Uruchom wtyczkę w 
programie swojego sklepu

Wtyczka UPS jest łatwa do skon�gurowania i 
można ją dopasować do formatu koszyka Two-
jego sklepu. Zyskujesz również dostęp do wielu 

dodatkowych udogodnień działających w tle. 

Podnieś poziom konwersji 

Spraw, aby proces zakupowy był prosty. Upewnij 
się, że opcje dostawy obejmują doręczenie na adres 
jak i do punktu odbioru oraz że oferujesz doręczenia 

na konkretną godzinę

Upewnij się, że korzystasz z usług wysyłkowych, które 
wyróżnią Twój sklep. Oto jak możesz to zrobić

Znana prawda –
wszyscy lubimy 

zaoszczędzić.

Super!

1. Przesyłka za darmo lub w 
niskiej cenie
Twoi klienci kochają opcję darmowej wysył-
ki. Jeśli nie możesz jej zaoferować, udostęp-
nij na stronie opcję wysyłki do punktów 
odbioru UPS Access Point®. Korzystając z niej  
Twoi klienci zaoszczędzą na kosztach 
doręczenia odbierając paczki w punktach 
UPS Access Point®. 

Sieć punktów odbioru UPS 
Access Point
Doręczenia do punktów UPS Access 
Point to większa skuteczność. Paczki są 
doręczane do łatwo dostępnych punk-
tów współpracujących z UPS, gdzie są 
przechowywane do czasu odbioru. To 
jedna z najtańszych opcji doręczenia 

Kupujących zapoznaje się z 
polityką zwrotów, przed 
zakończeniem transakcji

Siedmiu na dziesięciu kupujących 
uważa  dostępność opcji  dar-
mowych przesyłek za ważną 

A co z szybkimi 
doręczeniami? 

Niedoręczone 
przesyłki  są
problemem?

Zwroty są 
również proste

Kupujący chce otrzy-
mać przesyłkę jak 

najszybciej

2.Różne sposoby doręczeń do 
wyboru

Preferowane miejsca doręczenia 
przesyłek

Niech klient wybierze jak szybko  chce otrzy-
mać przesyłkę i czy chce ja odebrać w domu 
czy we wskazanym punkcie odbioru. 
To najefektywniejsza kosztowo metoda. 

Nie

Kupującemu nie zależy 
na terminie dostawy

Nie. Moi klienci 
organizują swój 
dzień tak, aby 
móc odebrać 
przesyłkę

Czy ważna jest 
pewna data 
dostawy?

Oczywiście

4. Nikogo nie ma w domu
Nie martw się już niedoręczonymi paczkami. Dostawa do 
punktu UPS Access Point pozwala klientowi odebrać paczkę w 
dogodnym terminie.

6. Łatwe zwroty
Proces obsługi zwrotów przez UPS jest szybki i ma wiele opcji z 
kórych możesz wybierać. Na przykład Twoi klienci mogą zostawiać 
paczki zwrotne w punktach UPS Access Point. Opcja ta jest prosta dla 
klienta, a Ty szybko zobaczysz zwrot w swoim magazynie. Tu do-
wiesz się więcej o usługach zwrotu w UPS

5. Śledzenie zamówienia
Śledzenie zamówień dla przesyłek UPS jest 
proste. Klienci mogą dostać powiadomienia 
przez sms lub e-mail.

Tak. Klienci są 
coraz bardziej 
zajęci

do domu
autoryzowane punkty odbioru*
do pracy 
do przyjaciela/ członka rodziny
w sklepie

* w tym paczkomaty

Czy Twoi klienci 
chcą wiedzieć, gdzie 
jest ich przesyłka ?

Tak. Moi klienci 
chcą być poin-
formowani

Wspaniale!
Nie, nie potrzebują 
powiadomień

Chciałbyś cieszyć się większą liczbą zakończonych transakcji? Zainstaluj wtyczkę 
UPS i korzystaj z niej od razu. 

Dane według badania 2017 UPS Pulse of the Online Shopper™

3. Planowany termin
dostawy
Twoja przesyłka dotrze do swojego miejsca 
przeznaczenia zgodnie z planem. Usługi 
UPS mają zawsze ustaloną datę doręczenia, 
a przesyłki krajowe są doręczane zwykle już 
następnego dnia roboczego. Kilent odbie-
rze paczkę w UPS Access Points w wybra-
nym przez siebie czasie.

https://www.ups.com/pl/pl/services/technology-integration/ecommerce-plugins.page

