
Kimse bizi kendi sahamızda yenemez

Nordik ülkelerine MyPack teslimatları

Nordik pazarı, Avrupa'da kişi başına en yüksek e-ticaret harcamalarından birine sahiptir ve Nordik 
tüketiciler yurtdışından satın almayı sever. Ancak Nordik müşteriler, kargolarının ne zaman, nereye 
ve nasıl teslim edileceğini seçerken sürücü koltuğunda olmayı sever. PostNord kargo hizmeti 
MyPack ile, bu gereksinimleri karşılayabilir ve beklentileri aşabilirsiniz. MyPack hızlı, esnek, güvenli 
ve tam olarak takip edilir. Sizin için kullanışlı olup müşterileriniz arasında popülerdir ve sınır ötesi 
gelen kargolar için en iyi yerelleştirilmiş deneyimi sunar.
 
Posta Kutusu Teslimatları
2 kg'a kadar olan kargolarınızı doğrudan alıcının posta kutusuna teslim eder. Sizin için kolay,  
müşteriniz için rahat.
 
MyPack Home
35 kg'a kadar ürünleri alıcının kapısına kadar esnek ve tüketici dostu teslimat ile gönderin.  
MyPack Home, Nordik ülkelerinde ve Avrupa'nın* geri kalanında tüketicilere ulaşmak isteyen  
e-ticaret şirketleri için basit, kapıdan kapıya teslimat seçeneğidir.
 
MyPack Collect
Gönderilerini bir hizmet noktasından almayı tercih edenler için. 20 kg'a kadar kargolarda  
kullanılabilir.  
Avrupa'nın* çoğu yerine teslimat yapıyoruz ve 8000'den fazla PostNord markalı hizmet noktasıyla 
sürekli büyüyen geniş bir dağıtım ağına sahibiz. 
 
*Varış noktası müsaitliği için size en yakın Direct Link ofisine danışın.
 
Birkaç temel özellik, MyPack'i Nordikler için rakipsiz bir hizmet  
haline getiriyor:
• Nordik pazarında %100 kapsam. 
• Yerel dilde SMS ve E-posta teslim durumu bildirimleri. 
•  Gönderen, hem etikette hem de müşteri  

iletişimlerinde görünür. 
• Tek ürün kimliği – uçtan uca tam izleme ile.
•  İade ve teslim edilemeyen ürünler için  

entegre çözümler. 
•  İadeler için hizmet noktası veya evden teslim  

alma seçeneği. 

Hem MyPack Home hem de MyPack Collect hizmetleri 
için uçuş sırasında seçenekler, alıcının zaman zaman 
teslimatın nasıl gerçekleşeceğine karar vermesine 
olanak tanır. MyPack ile takip, teslimat ve iade için ek 
özellikler PostNord Uygulaması tarafından desteklenir 
(Apple/Android için ücretsiz olarak sunulur). Nordikler 
için bu "uzaktan kumanda" kullanıcılara esneklik ve 
özgürlük sunar ayrıca Nordik bölgesinde açık ara en 
çok indirilen lojistik uygulamasıdır.

Daha fazla bilgi için, yerel Direct Link satış temsilcinizle  
iletişime geçin veya bize e-posta gönderin.
www.directlink.com | info@directlink.com


