Top tips om u voor te bereiden
op de feestdagen met UPS

Het is de feestelijkste tijd van het jaar. Maar ook de meest veeleisende. Met
onze dienstverlening komen uw zendingen in uitstekende staat aan.

Vijf stappen voor een succesvolle bezorgervaring
1. Gebruik API's of plug-ins van UPS in uw webwinkel
Om duidelijke informatie te geven over bezorgdata en -kosten, zodat
uw klanten weten wanneer hun bestellingen zullen aankomen.
2. Z
 org dat uw verzendsystemen zijn bijgewerkt met de contactgegevens
van uw ontvanger
Op deze manier kunnen we ze bezorgmeldingen sturen en ze de
mogelijkheid bieden om de zending door te sturen naar een beter
geschikte (of discrete) bezorglocatie.
3. Bied alternatieve bezorglocaties aan met ons UPS Access Point™-netwerk
Zo zorgt u ervoor dat niemand zijn cadeau al ziet voordat het op magische wijze
onder de kerstboom verschijnt. Bezorging naar een Access Point in plaats van
op een individueel adres is ook nog beter voor het milieu.
4. S
 poor uw klanten aan om UPS My Choice® te downloaden
Met deze app kunnen ze bezorgmeldingen en een geschat
tijdvak voor bezorging ontvangen, de bezorging van het
pakket op een ander moment plannen of naar een andere
plek laten bezorgen.
5. Bied zorgeloze retourzendingen aan
Voor de cadeaus die het toch net niet waren. U kunt ervoor kiezen
dat ontvangers alleen maar een mobiele streepjescode hoeven te
downloaden en het pakket kunnen afgeven bij een Access Point-locatie
in de buurt, zonder etiketten af te drukken!

We helpen u om vooruit te
plannen voor de drukste
tijd van het jaar

We verwachten dat woensdag 1 december onze drukste
dag zal zijn, na de piek in online bestellingen op Black Friday
en Cyber Monday.
Om aan de seizoensvraag te voldoen wordt er in al onze
grote Europese hubs tijdens de weekenden extra gewerkt.

We staan klaar om u tijdens deze
feestdagen te ondersteunen
We hebben onze bedrijfsvoering voorbereid zodat we uw bedrijf kunnen helpen
tijdens de drukste winkelperiode van het jaar.

We zijn er klaar voor om u het uitstekende serviceniveau te bieden dat u van
ons gewend bent. In heel Europa huren we extra uitzendkrachten in voor onze
sorteercentra: 1500 extra hulpkrachten en 320 extra chauffeurs. Bovendien bieden
we via onze subcontractanten ruim 1000 extra bezorgroutes aan.
Dit jaar hebben we
Nieuwe

faciliteiten en
investeringen, bijvoorbeeld
in Hannover in Duitsland,
Eindhoven in Nederland
en East Midlands Airport in
het Verenigd Koninkrijk

16 extra

vluchten voor wanneer
u uw klanten sneller
moet bereiken

1000

extra voertuigen aan
onze vloot toegevoegd,
die al uit meer dan 8500
voertuigen bestaat

De capaciteit om

71.500

extra pakketten per uur
af te handelen

In de drukste tijd van het jaar streven we ernaar een service te bieden die
ongeëvenaard is. We staan bekend om onze betrouwbaarheid en veiligheid.

Ga naar de pagina 'Verzenden tijdens
de feestdagen' op ups.com om alle
verzendinformatie tijdens de feestdagen
voor uw land te bekijken.
Namens onze 50.000 toegewijde en trotse UPS'ers in Europa, wensen we u gelukkige
en voorspoedige feestdagen!
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