
Principalele sfaturi 
pentru pregătirea 
Sărbătorilor cu UPS

Cinci pași pentru o 
experiență de livrare reușită

Este cea mai magică perioadă a anului. 
Dar și cea mai solicitantă. 
Serviciile noastre vor aduce transporturile 
dumneavoastră în condiții optime.

Vă ajutăm să vă planificați în avans 
pentru cea mai aglomerată perioadă
Ne așteptăm ca ziua cea mai aglomerată să fie 
miercuri, 14 decembrie, după ce am început cumpărăturile 
online de Black Friday și Cyber Monday. 

Implementăm operațiuni suplimentare de sortare în toate 
centrele noastre europene importante pentru a satisface 
cererea sezonieră.

Suntem aici pentru a vă sprijini în acest 
sezon al Sărbătorilor
Ne-am pregătit compania pentru a vă ajuta să îndepliniți cerințele din 
perioada de vârf pentru cumpărăturile online. Suntem pregătiți să vă 
oferim serviciile excelente pe care le așteptați de la noi.

În acest an, am adăugat: 

În cele mai aglomerate perioade, ne străduim să oferim servicii inegalabile - 
suntem renumiți pentru recordul nostru de fiabilitate și siguranță.

Utilizați API-urile sau plug-in-urile 
UPS din magazinul dvs. online

Păstrați controlul asupra 
transporturilor dumneavoastră

Încurajați-vă clienții să descarce  
UPS My Choice®

Returnarea este ușor accesibilă 

Oferiți opțiuni alternative de livrare 
prin rețeaua noastră UPS Access Point™

Pentru a comunica clar opțiunile de livrare, prețurile și 
timpii de livrare pe site-ul dvs. web.

Urmăriți-vă în permanență coletele cu ajutorul 
instrumentelor noastre de urmărire.

Această aplicație le permite să primească alerte de 
livrare și ferestre estimative de livrare, 
să își reprogrameze livrarea sau să își reruteze coletul.

Pentru acele cadouri care nu au fost pe plac. Este 
foarte ușor, doar să descarci un cod de bare și să 
predai coletul la cel mai apropiat Access Point - 
nu sunt necesare etichete imprimate!

Astfel încât nimeni să nu-și vadă cadoul înainte ca 
acesta să apară magic sub bradul de Crăciun. Livrarea 
la Access Points în locul adreselor individuale este o 
opțiune economică și durabilă.
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Vă rugăm să vizitați pagina noastră 
Festive Season (Sezonul Sărbătorilor) de 
pe UPS.com pentru a vizualiza informații 
relevante pentru țara dvs.
În numele celor 50.000 de angajați UPS, dedicați și mândri, 
din Europa, vă dorim Sărbători fericite și prospere!
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+1.100
vehicule la flota 

noastră europeană de 
aproape 7.500

Adus noi    
îmbunătățiri

ale rețelei noastre, 
inclusiv Bergamo în Italia, 

Lyon în Franța, Zaragoza 
în Spania și Cologne și 
Munchen în Germania

Peste 

1.050
de curieri sezonieri 
și peste

1.000
de rute suplimentare 
de livrare ale 
subcontractorilor

+15
zboruri suplimentare 
pentru a ajunge mai 
rapid la clienți


