Obchodní psaní
Seznamte se se
službou
Připravili jsme pro vás jednoduché a spolehlivé řešení pro
adresné oslovení stávajících
či potencionálních zákazníků
pomocí hromadně podávaných
zásilek reklamního charakteru,
které dodáme do domovních
schránek na celém území
České republiky.

Připravte si zásilky,
ostatní zařídíme my
Jste hromadní podavatelé, firmy, či
vydavatelé periodického tisku? Obraťte
se na nás! Rychle a efektivně doručíme
komunikační materiál, kam určíte.

Výhody
Obchodního
psaní
•

Ekonomicky výhodný způsob
zasílání hromadné korespondence
na vámi dodané adresy

•

Efektivní forma oslovení adresáta

•

Možnost zaslání elektronického
reportu s uvedením důvodu
nedoručení zásilky

•

Komplexní řešení „na klíč“ od
tisku a kompletace až po
samotnou distribuci

•

Vlastní distribuční síť v rámci celé
České republiky

Zamiřte na správný cíl
Požadujete přesně zacílit na konkrétní
segment? Přejete si reklamní sdělení zaslat
jen pro do určité oblasti? Předejte nám svoje
zákaznické kontakty a o víc se nestarejte. Vše
zařídíme za vás.
Udržujte klientská data v perfektním stavu
Stává se vám, že se některá reklamní sdělení
opakovaně nedaří doručit z důvodu chybné
adresy či toho, že adresát se odstěhoval nebo
jej nelze na dané adrese nalézt? Již tomu tak
být nemusí. Zažádejte o elektronický report
o nedoručitelných zásilkách s indikací, proč
zásilka nenalezla svého adresáta.
Vaše náklady snížíme na minimum
Kompletace a adresní příprava se u nás dějí ve
velkém. Z tohoto důvodu dokážeme snížit vaše
náklady tak, abyste neplatili nic navíc a přitom
se vám dostalo kvalitních služeb největšího
českého doručovatele.
S námi vaše kampaň zazáří
Opřete se o naši vlastní distribuční síť.
Můžete si být jisti, že všechna adresní
místa jsou jí pokryta.
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Základní parametry
Maximální hmotnost

1 kg

Minimální rozměr

14 x 9 cm (zásilka nepravidelného tvaru musí být minimálně takových rozměrů, aby obdélník
o rozměru 14 x 9 cm, přiložený na plochu zásilky, nikde nepřesahoval

Maximální rozměr

35,3 x 25 x 2 cm **) Maximální rozměry zásilky nesmějí přesahovat délku 35,3 cm, šířku 25 cm a tloušťku 2 cm
včetně vložených drobných předmětů. Maximální rozměry zásilky nepravoúhlého tvaru musí být maximálně
takových rozměrů, aby nikde nepřesahovaly obdélník rozměrů 35,3 x 25 cm, přiložený na zásilku. Zásilka musí
být upravena tak, aby bylo možné ji doručit do běžné domovní schránky.

Podání

Obchodní psaní lze podávat pouze na základě předem uzavřené smlouvy.

Minimální podání

500 ks

Stvrzené podání

Není k dispozici.

Co lze posílat

Jako Obchodní psaní lze posílat noviny, časopisy, knihy, brožury a katalogy, pozvánky, prospekty nebo tiskoviny
výhradně reklamního charakteru. Drobné předměty nepatrné ceny jako součást zásilky. Kartonový lístek,
uzavřený obal s vloženým obsahem a složený list se zajištěnými okraji tak, aby při manipulaci nemohla být
do psaní zasunuta jiná zásilka.

Způsob úhrady ceny

Cenu služby lze uhradit v hotovosti při podání, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě
faktury (převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo inkasem z účtu zákazníka).

Odpovědnost

ČP neodpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu.
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chyby tisku vyhrazeny

Poznámky

Malý tip závěrem
Zajímá vás víc?
Ozvěte se.
Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše
otázky a případně připravit nabídku služeb
na míru vašim potřebám. Volejte 840 111 244
nebo si sjednejte schůzku přímo s některým
z našich obchodních zástupců. Jejich seznam
najdete na www.ceskaposta.cz.
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Pro neadresné oslovení potenciálních
zákazníků využijte služby Cílený leták. Více
informací naleznete nawebových stránkách
České pošty, sekce Reklamní a tiskové zásilky.

www.facebook.com/
Ceskaposta

