Nejlepší tipy, jak se připravit
na období Vánoc s UPS
Je to nejkouzelnější období roku.
Ale zároveň nejnáročnější. Díky našim službám
budou vaše zásilky během špičky v dobrých rukách.

Pět kroků k úspěšnému doručení

1.

V e-shopech používejte
API UPS nebo Plug-In
Přehledné sdělování možností doručení, cen a
termínů na vašich webových stránkách.

2.

Udržte si přehled o svých zásilkách

3.

Nabídněte alternativní možnosti
doručení s naší sítí UPS Access Point™

Sledujte zásilky vždy pomocí našich nástrojů pro sledování.

Nikdo tak neuvidí svůj dárek dříve, než se kouzelně
objeví pod vánočním stromkem. Doručení na místo
jednotlivých adres do míst Access Point je také
ekonomickou a udržitelnou alternativou.

4.

Povzbuďte své zákazníky ke
stažení UPS My Choice®
Tato aplikace jim umožňuje přijímat upozornění na
doručení a odhadovanou dobu doručení, přeplánovat
nebo změnit termín doručení.

5.

Usnadněte si vracení zboží
Těm, jejichž dárky nebyly úplně ideální. Stačí si
stáhnout mobilní čárový kód a podat balík na
nejbližším místě UPS Access Point – není potřeba
tisknout žádné štítky!

Pomáháme vám, abyste se dopředu
nachystali na nejvytíženější období
Očekáváme, že náš nejrušnější den bude ve středu 14. prosince
díky online nakupování během Black Friday a Cyber Monday.
Ve všech našich hlavních evropských centrech realizujeme další
víkendové třídění zásilek, abychom vyhověli sezónní poptávce.

Jsme tu, abychom vám v období
svátků pomohli
Naše společnost je připravena pomoci vám splnit požadavky
internetového nakupování v době špičky. Připravujeme se, abychom vám
mohli poskytnout vynikající úroveň služeb, kterou od nás očekáváte.
V letošním roce jsme také přidali:

1,050

Více jak
sezónních řidičů a

pomocníků a přes

1,000 dalších

doručovacích tras
subdodavatelů.

+15

letů pro situace,
kdy potřebujete
rychleji oslovit své
zákazníky

+1,100

vozů do naší flotily,
která jich čítávíce
než 7,050

Nová

rozšíření
naší sítě

pro zvýšení kapacity
v našich logistických
centrech, v Bergamo v
Itálii, Lyonu ve Francii,
Zaragozy ve Španělsku,
Kolíně nad Rýnem a
Mnichově v Německu

V nejrušnějších obdobích se snažíme nabízet služby, které jsou na
špičkové úrovni – jsme proslulí svou spolehlivostí a bezpečností.

Informace o doručování ve vaší zemi
o svátcích najdete na stránkách UPS.com.
Jménem našich 50 000 nadšených a hrdých zaměstnanců UPS v Evropě vám
přejeme veselé a úspěšné svátky!
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