
Jak najlepiej przygotować 
się na szczyt paczkowy 
razem z UPS

Udane wysyłki w 5 krokach

Pomagamy przygotować się na 
ten najbardziej pracowity okres

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Okres świąteczny to najbardziej magiczny czas w roku. 
Ale także najbardziej wymagający. 
Dzięki naszym usługom Twoje przesyłki zostaną dostarczone 

Spodziewamy się, że po wzroście zakupów w Black Friday i 
Cyber Monday, kolejnym najbardziej pracowitym dniem będzie 
środa 14 grudnia. 

Aby zaspokoić ten sezonowy popyt, we wszystkich naszych 
głównych europejskich hubach, wdrażamy dodatkowe 
operacje sortowania paczek w weekendy.

Przygotowaliśmy naszą firmę, aby sprostać Twoim potrzebom w okresie 
zwiększonego szczytu zakupowego. Jesteśmy gotowi, aby zapewnić 
oczekiwany przez naszych klientów wysoki poziom obsługi. 

W tym roku: 

W tym najbardziej pracowitym okresie staramy się oferować usługi, 
które nie mają sobie równych - jesteśmy znani z niezawodności i bezpieczeństwa.

Korzystaj z interfejsów API UPS lub 
Plug-Ins w swoim sklepie internetowym

Miej swoje przesyłki pod kontrolą

Zachęć klientów do 
pobrania UPS My Choice®

Zadbaj o łatwe zwroty   

Oferuj alternatywne opcje dostawy 
wykorzystując lokalizacje UPS Access Point™

W ten sposób zapewnisz na swojej stronie internetowej 
przejrzyste informacje o opcjach dostawy, cenach i 
terminach doręczenia.

Dzięki naszym narzędziom do 
monitorowania możesz śledzić paczki.

Zadbasz o ich wygodę, umożliwiając im zmianę terminu 
doręczenia, możliwość przekierowania paczki, a także 
zapewniając bieżące informacje o postepach w dostawie i 
przewidywanym terminie doręczenia. 

Na wypadek nietrafionych prezentów wystarczy 
pobrać mobilny kod kreskowy i oddać paczkę do 
najbliższego punktu Access Point - bez konieczności 
drukowania etykiety!

W ten sposób nikt nie zobaczy prezentu, zanim ten 
magicznie pojawi się pod choinką. Zadbasz też o 
środowisko, gdyż dostarczanie przesyłek do punktów 
UPS Access Point jest bardziej ekonomiczne.
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Lokalne informacje na temat 
naszych usług w okresie świątecznym 
znajdziesz na stronie UPS.com 
„Wysyłki w okresie świątecznym z UPS” 
W imieniu 50 000 pracowników UPS w Europie życzymy udanego szczytu 
paczkowego oraz wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
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dodaliśmy 

+1100
prawie 7500 pojazdów   

wprowadziliśmy kolejne   
ulepszenia

w naszych centrach 
operacyjnych w Bergamo 

we Włoszech, Lyonie 
we Francji, Saragossie 

w Hiszpanii oraz 
Kolonii i Monachium w 

Zatrudniliśmy ponad 

1050
dodatkowych kurierów oraz 
pracowników sezonowych 
a także uruchomiliśmy 
ponad  

1000
dodatkowych tras dla 
podwykonawców

zwiększyliśmy liczbę 
lotów o 

+15,

aby szybciej dotrzeć do 
klientów

europejskiej flocpojazdów 
w naszejie liczącej




