
De bästa tipsen för 
att förbereda inför 
julen med UPS

Fem steg för en lyckad 
leveransupplevelse

Hjälper dig att planera inför 
den mest hektiska tiden

Vi finns här för att hjälpa dig under julen

Det är den mest magiska tiden på året. 
Men även den mest krävande. 
Våra tjänster ser till att dina försändelser är i toppskick.

Vi förväntar oss att vår mest hektiska dag blir 
onsdagen den 14 december efter Black Friday- och 
Cyber Monday-handeln på nätet.

Vi har extra helgsortering i alla våra större europeiska 
hubbar för att möta säsongsefterfrågan.

Vi har förberett vår verksamhet för att hjälpa dig att uppfylla kraven när 
e-handeln är som mest intensiv. Vi gör oss redo att ge dig den utmärkta
service som förväntas av oss

I år har vi lagt till: 

Under de mest hektiska perioderna strävar vi efter att erbjuda en service som 
saknar motstycke – vi är kända för vår tillförlitlighet och säkerhet.

Integrera UPS API:er eller 
plugin-program i din onlinebutik

Håll koll på dina försändelser

Uppmuntra dina kunder att ladda ner  
UPS My Choice®

Gör returer lättillgängliga 

Erbjud alternativa leveranser med vårt 
UPS Access Point™-nätverk

För att tydligt kommunicera leveransalternativ, 
priser och tider på din webbplats.

Följ alltid dina paket med hjälp 
av våra spårningsverktyg.

Med appen kan de få leveransaviseringar 
och beräknade leveransfönster, boka om eller 
omdirigera sina paket.

För de presenter som inte gick hem. Det kan vara lika 
enkelt som att ladda ned en mobil streckkod och 
lämna in paketet på en närliggande Access Point. 
Inga utskrivna etiketter behövs!

Så ingen ser sin julklapp förrän den magiskt dyker upp 
under julgranen. Att leverera till utlämningsställen 
istället för hemadresser är också ett ekonomiskt och 
hållbart alternativ.
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Besök vår jul-sida på 
UPS.com för att se information 
om julleveranser i ditt land.
På uppdrag av våra 50 000 engagerade och stolta UPS:
are i Europa önskar vi dig en riktigt god och blomstrande jul!
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+1 100
fordon till vår 

europeiska flotta 
på närmare 7 500.

Nya    
förbättringar

av vårt nätverk, 
inklusive Bergamo i Italien, 

Lyon i Frankrike, Zaragoza 
i Spanien och Köln och 

München i Tyskland. 

Fler än   

1 050
medhjälpare och 
chaufförer samt över 

1 000
extra leveransrutter 
för 
underleverantörer.

+15
flyg för när du 
behöver nå dina 
kunder snabbare.


