Tlačová správa

DHL Parcel spustila sobotné doručovanie bez zbytočných
príplatkov



Služba Sobotné doručovanie od DHL Parcel, ako už prezrádza jej názov, prináša
bezstarostné doručenie kuriérom aj v sobotu
Od 7. novembra je služba k dispozícii na celom území Slovenska a za cenu
bežných služieb

Bratislava, 18. november, 2015. Doručovateľské spoločnosti využívali sobotné
doručovanie vždy len ako doplnkovú službou. Tá bola vždy spoplatnená nad rámec
a využívaná len v nevyhnutných prípadoch. DHL Parcel sa to rozhodlo zmeniť. Od 7.
novembra 2015 funguje služba, vďaka ktorej vám kuriér prinesie balíček aj v sobotu po
celom území Slovenska a najmä bez rozdielu v cene. Už žiadne príplatky!
Firmy získajú výhodu pred konkurenciou
„Cieľom sobotného doručovania je, aby slovenské firmy mohli posielať tovar svojim
klientom, či zákazníkom aj v sobotu, pričom nezaplatia ani o cent viac, v porovnaní
s bežnými službami. Práve tým chceme napomáhať slovenským firmám lepšie plánovať
logistiku a rozvíjať ich biznis,“ informuje o spustení novej služby Richard Bebjak z DHL
Parcel Slovensko. Sobotné doručovanie tak firmám môže za týchto podmienok priniesť
podstatný náskok pred konkurenciou.
Zákazníkov potešíme aj cez víkend
Slovenský zákazník je častejšie zastihnuteľný cez víkend ako počas týždňa. Napriek tomu
boli služby sobotného doručovania na našom území využívané len v nevyhnutných
prípadoch. DHL Parcel Slovensko očakáva rapídnu zmenu. „Spoločnostiam, ako sú
napríklad aj eshopy pomôže táto služba doručovať tovar rýchlejšie, zastihnúť zákazníka
doma a najmä pred Vianocami stihnúť všetky dodania objednaných darčekov,“ hovorí
Richard Bebjak z DHL Parcel Slovensko.
Sobotné doručovanie sa tak vďaka DHL Parcel zaradí medzi štandardné doručovateľské
služby. Tým to ale zďaleka nekončí. V najbližšom období sa na Slovensku môžeme tešiť
aj na doručenie cez ParcelShopy alebo pripravovanú medzinárodnú službu vrátenia
tovaru, či hodnotenia služieb zákazníkmi.

– KONIEC –
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O DHL – Logistická spoločnosť pre celý svet
DHL je vedúcou globálnou spoločnosťou v rámci logistického a dopravného odvetvia.
Prostredníctvom piatich obchodných divízii pre poskytovanie globálnych služieb
ponúkame integrované služby a na mieru šité zákaznícky orientované riešenia v oblasti
správy a doručovania listových zásielok, expresného doručovania dokumentových a
tovarových zásielok, logistických služieb od vnútroštátnej a medzinárodnej balíkovej
prepravy, cez cestnú, leteckú a námornú prepravu, až po riadenie priemyselných
dodávateľských reťazcov. Globálna sieť zahŕňa viac ako 220 krajín a teritórií, DHL
zamestnáva približne 325 000 ľudí na celom svete a zákazníkom ponúka vysokokvalitné
služby ako aj lokálnu znalosť trhu pre uspokojenie ich požiadaviek na doručenie zásielok
ako aj na dodávateľský reťazec. Vďaka špecializovaným riešeniam pre rastové trhy a
odvetvia, vrátane e-commerce, technológií, biologických vied a zdravotnej starostlivosti,
energetického, automobilového priemyslu či maloobchodu, preukázanej angažovanosti v
spoločenskej zodpovednosti a neprekonanej prítomnosti na rozvíjajúcich sa trhoch
môžeme DHL bez pochybností vyhlásiť za „Logistickú spoločnosť pre celý svet.“
DHL je súčasťou skupiny Deutsche Post DHL Group, ktorá v roku 2014 zaznamenala
tržby vo výške 56 miliárd EUR. Viac informácií nájdete na stránke www.dpdhl.com.
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