Manuál pro
zobrazení PPL
v nákupním košíku
Váš nákupní košík je naší společnou vizitkou.
Pojďme tedy najít tu nejlepší cestu prezentace.

Jak zobrazit možnost dopravy
s PPL v nákupním košíku
Přidejte logo a slovní popis služby. Zákazníkovi tak
ulehčíte orientaci při hledání preferované možnosti doručení.
Doplňte popisek zdůrazňující výhody vybraného způsobu přepravy.
Předáte tím zákazníkovi užitečné informace z cesty zásilky.

Ideální varianta
použití loga PPL a slovního popisu
Doručení na adresu

Doručení do výdejního místa PPL Parcelbox
nebo PPL Parcelshop.

Pokud k této variantě přidáte PPL widget s mapou, pomůžete
zákazníkovi rychle se zorientovat a rád se k vám tak bude vracet.

Pokud váš košík umožňuje variantu rozdělení podle druhu výdejního místa:

Doručení do PPL Parcelboxu

Doručení do PPL Parcelshopu

Zjednodušená varianta
použití pouze slovního popisu
PPL – Doručení na adresu
PPL – Doručení do výdejního místa PPL Parcelbox nebo PPL Parcelshop
V případě, že chcete rozdělit druhy výdejních míst:

PPL – Doručení do PPL Parcelshopu
PPL – Doručení do PPL Parcelboxu

Doručujete i do zahraničí?
Požádejte našeho obchodního zástupce o logo zahraničního partnera.
Ve spolupráci s
Doručení do zahraničí

Nebo slovně:

Express One Slovakia – Doručení do zahraničí ve spolupráci s PPL

Popisky vybraných způsobů dopravy
Doručení na adresu
Zásilka se k vám spolehlivě dostane obvykle už následující pracovní den
Doručení do výdejního místa PPL
Vyzvedněte si zásilku, kde je vám to blízké, v PPL Parcelboxu nebo PPL Parcelshopu
Doručení do PPL Parcelshopu
Přijďte si pro svou zásilku, kdy se vám to hodí
Doručení do PPL Parcelboxu
Nechte si zásilku doručit ekologicky a vyzvedněte si ji pohodlně 24/7
Doručení do zahraničí
Spolehněte se na rychlé doručení zásilek ze zahraničí

Widget pro
vyhledávání
výdejních míst

Dejte svým
zákazníkům možnost
přehledně vyhledávat

Přidejte na svůj e-shop náš widget pro vyhledávání výdejních míst, díky kterému
si vaši zákazníci jednoduše najdou a vyberou nejbližší PPL výdejní místo. Widget
obsahuje pokročilé filtrování podle otevírací doby, typu výdejního místa nebo možnosti
platby. Veškeré informace o PPL Parcelboxech a PPL Parcelshopech neustále
aktualizujeme, proto se neváhejte obrátit na našeho obchodního zástupce.

Větší viditelnost, více zásilek
Každá zásilka se počítá. Umístěte banner na svůj e-shop, do newsletteru nebo
na sociální sítě a dejte zákazníkům vědět, že doručujete právě s PPL. Kontaktujte
svého obchodníka a vymyslíme tu nejlepší společnou formu prezentace.

Loga pro graﬁka
Stáhněte si loga PPL

Widget pro vyhledávání výdejních míst
Stáhněte si návod na implementaci widgetu
pro vyhledávání výdejních míst

Pokud jste nenašli správný formát,
kontaktujte svého obchodního zástupce.

b2b@ppl.cz / www.ppl.cz

