
Dicas importantes para 
se preparar para a 
época festiva com a UPS

Cinco passos para uma experiência 
de entrega bem-sucedida

Ajudá-lo a planear com antecedência a 
época mais movimentada

Estamos aqui para o ajudar nesta 
época festiva

É a época mais mágica do ano. 
Mas também a mais exigente. 
Os nossos serviços garantem-lhe que os seus 
envios chegam em ótimas condições.

Esperamos que o nosso dia mais movimentado seja quarta-
feira, 14 de dezembro, após o pico das compras online na Black 
Friday e Cyber Monday.

Estamos a implementar equipas suplementares aos fins de 
semana, em todos os nossos principais centros europeus, para 
satisfazer a procura sazonal.

Preparámos o nosso negócio para o ajudar a satisfazer as exigências do 
período de pico de compras online. Estamos a preparar-nos para lhe 
fornecer os excelentes níveis de serviço que espera de nós. 

Este ano, acrescentámos: 

Durante os períodos mais movimentados, procuramos oferecer um serviço que 
seja inigualável - somos reconhecidos pela nossa fiabilidade e registo de segurança.

Utilize as API ou os plug-ins da 
UPS na sua loja online

Controle os seus envios

Incentive os seus clientes a fazer 
download do UPS My Choice®

Simplifique as suas devoluções

Ofereça opções de entrega alternativas 
com a nossa rede UPS Access Point™

Para comunicar claramente as opções de entrega, 
preços e prazos no seu site.

Acompanhe sempre as suas encomendas com a 
ajuda das nossas ferramentas de seguimento.

Esta aplicação permite-lhes receber alertas 
de entrega e horários de entrega previstos, 
reagendar ou reencaminhar a respetiva encomenda.

Para aqueles presentes que não corresponderam 
ao desejado. Basta descarregar um código de barras 
móvel e depositar a encomenda num Access Point 
próximo – não é necessário imprimir etiquetas!

Assim, ninguém vê o seu próprio presente antes de 
ele aparecer, como que por magia, debaixo da árvore 
de Natal. Entregar em Access Points em vez de
moradas pessoais também é melhor para o ambiente.
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Para mais informações, 
sobre os seus envios durante a época festiva, 
visite a nossa página de envio em dias 
festivos no UPS.com.
Em nome dos nossos 50 000 UPSers dedicados e orgulhosos na Europa, 
desejamos-lhe uma próspera e feliz época festiva!
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+1.100
veículos para a 

nossa frota europeia 
de quase 7.500

novas    
melhorias

para aumentar a 
capacidade das nossas 

instalações em Bergamo 
em Itália, Lyon em França, 

Zaragoza em Espanha, 
Colónia e Munique na 

Alemanha

Mais de  

1.050
condutores sazonais 
e ajudantes; mais de

1.000
rotas adicionais de 
entrega 
subcontratadas 

+15
voos para quando 
precisa de chegar mais 
depressa aos seus 
clientes


