B2B zásilka
OBLÍBENÝ Balík Do ruky
přizpůsobený potřebám firem
Ideální pro zasílání balíků mezi firmami.
Spolehlivé řešení pro komunikaci mezi
vlastními pobočkami.

VÝHODY
pro uživatele
Kvalita vždy na prvním místě.
Balíky doručíme ve více než 95 % druhý
pracovní den.
Adresáta průběžně informujeme.
O průběhu doručení vždy odesíláme SMS
nebo e-mail.
Automatický druhý pokus o doručení.
Připravíme vám nabídku na míru.
S naším obchodním zástupcem si nastavíte
parametry, které vám vyhovují.

TIP

Druhý pokus o doručení
i u produktu EMS

PODMÍNKY
pro využití
Předání podacích dat elektronicky
prostřednictvím API nebo aplikace Podání Online.
Poskytnutí kontaktních údajů
na adresáta zásilky.
Směřování zásilky do provozovny
s pravidelnou otevírací dobou.
(pondělí až pátek v průběhu dne).
Označení zásilky piktogramem B2B
na adresním štítku.

Jak poslat B2B zásilku
Jednoduchý způsob
podání B2B zásilky

OKNOPLAST, a.s.
nám. Svobody 45
460 15 LIBEREC 15

Zvolte si způsob, jak nám předáte podací data
-

Vyberte si API nebo aplikaci Podání Online.

-	Uveďte doplňkovou službu B2B k Balíku Do ruky,
případně EMS.

Označení zásilky
Ukázka adresního štítku

Na adresním štítku uveďte nový piktogram.
V rámci Podání Online se piktogram vytiskne
automaticky po zadání doplňkové služby B2B.
Při vlastním tisku štítků použijte piktogram
z implementačního balíčku.

Chcete vědět více?
Služba je určena smluvním klientům České
pošty. V případě zájmu se obraťte na svého
obchodního zástupce.
Ještě nejste naším zákazníkem? Kontaktujte
nás na podporaobchodu@cpost.cz, rádi vám
připravíme nabídku na míru.

REFERENCE
„Jsme dlouholetý klient České pošty a se
službami a s doručováním jsme spokojeni.
B2B zásilku doporučujeme.“

„Se spoluprací s Českou poštou jsme spokojeni, obchodní manažer ČP nám
vychází v řešení potřebného vstříc. Z výsledků testování zásilky B2B mohu
službu doporučit.“

Jaroslava Staňková - za sklad MOIRA

Vladan Zejda - předseda družstva OBZOR, výrobní družstvo Zlín

„V naší firmě B2B zásilky denně hodně využíváme a jsme s touto službou České pošty spokojeni, protože za dobu 20 let existence naší firmy a testování různých poskytovatelů zásilkových
služeb se pro nás a naše zákazníky vytříbila tahle služba jako nejvhodnější a nejspolehlivější.“
Peter Magula - jednatel společnosti CORNICO Company, s.r.o.

„B2B zásilka nám pomáhá
v podnikání.“
Luboš Burger - jednatel
společnosti PaB, spol. s r.o.

