A UPS está pronta para a

época festiva
Tem andado ocupado a
preparar-se para a época festiva?
Nós também!

Tomamos conta da nossa comunidade
Estamos a recrutar trabalhadores sazonais em toda a Europa, incluindo trabalhadores temporários
nos nossos hubs de separação, 1000 ajudantes, mais 370 condutores e mais de 1000 rotas
de entrega subcontratadas.
Continuaremos a prestar aos nossos clientes o excelente serviço pelo qual somos conhecidos
e dar prioridade à segurança dos nossos colaboradores e das comunidades que servimos
Para segurança dos nossos clientes e destinatários, a entrega sem contacto e
a cobrança sem numerário irão continuar durante a época festiva

Crescemos à medida da sua empresa
Adicionámos

Este ano, inaugurámos

727

veículos à nossa
frota de mais
de 9000

12

Mais
voos para quando
precisa de chegar
mais depressa aos
seus clientes

novos hubs
em Zurique, Liubliana,
Barcelona e Istambul

Agora, temos capacidade
para processar mais

32 mil

encomendas por hora

Mais volume, a mesma fiabilidade e
qualidade de serviço da UPS.
Horário de funcionamento alargado e
mais operações de fim de semana.
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Enquanto os seus clientes compram online,

nós preparamo-nos para entregar
Aos sábados, pode agora
fazer entregas para locais
com UPS Access Point™ em
oito dos principais mercados
europeus de comércio
eletrónico, com a sua tarifa
padrão para dias úteis
Estamos preparados para
os picos de entrega das
segundas-feiras após as
encomendas do fim de
semana, graças a separações
adicionais aos fins de
semana em todos os nossos
principais hubs europeus
A nossa rede de 17 500 locais
com UPS Access Point em
toda a Europa representa
menos entregas falhadas e
uma maior conveniência para
os seus clientes
Esperamos que o nosso dia mais
movimentado seja quarta-feira,
2 de dezembro, após o aumento
das encomendas online na Black
Friday e Cyber Monday

O nosso know-how
O nosso serviço não tem
igual – somos famosos pela
nossa fiabilidade e pelo
nosso recorde de segurança.

Temos mais de 48 mil
utilizadores da UPS
dedicados e orgulhosos
na Europa!

A UPS deseja-lhe umas Festas Felizes!
Para obter informações sobre o seu país durante a época festiva, visite a nossa página de Envios Festivos em ups.com.

