
Staňte se součástí naší sítě
výdejních míst Pickup

Otevřete dveře
novým zákazníkům



V DPD doručujeme balíky nejen na adresy příjemců, ale i do výdejních míst. 
Příjemce si u nás sám zvolí, do kterého výdejního místa (tzv. Pickup) mu 
máme balík doručit, aby měl cestu za vyzvednutím balíku co nejkratší. Balík  
u Vás může ovšem i odeslat. 

Bylo by skvělé, kdyby naše síť výdejních míst pokrývala skutečně všechna 
místa České republiky. Proto chceme dlouhodobě spolupracovat s novými 
partnery. A tím se můžete stát i Vy!

Jaké získáte výhody?

Jsou u Vás zákazníci
na prvním místě?

Přesně takový
přístup hledáme

Za každý balík Vás odměníme.

Přivedeme Vám nové zákazníky, kteří u Vás mohou nakoupit.

Zákazník může balík také odeslat. Více balíků, ještě více odměn 
pro Vás.

Získáte spolehlivého partnera. DPD dlouhodobě roste o více 
než 10 % každý rok a je největší sítí balíkové přepravy v Evropě.

Marketingově Vás podpoříme. Název a adresu Vaší provozovny 
budeme propagovat v našich aplikacích, mapách a na 
sociálních sítích.

Zdarma budeme spravovat Vaše výdejní místo v mapách 
Google. Přivedeme Vám tím nové zákazníky. 

Stanete se součástí stále rostoucí sítě více než 70 000 
výdejních míst ve 30 zemích světa. 

Veškeré potřebné vybavení Vám poskytneme. Díky naší 
aplikaci budete mít přehled o všech balících, které projdou 
Vaší výdejnou. 

S námi budete chránit planetu. Naše doručování je 100% 
uhlíkově neutrální.



1. Náš kurýr přiveze na Vaši 
provozovnu zásilky, které u Vás 
uskladníte do vyzvednutí  
příjemcem

2. Zákazníkům zasíláme SMS s PIN  
kódem, pomocí kterého si pak  
u Vás svou zásilku vyzvednou

3. Zákazníci k Vám přicházejí 
v rámci otevírací doby

Jak to funguje?
Z našich statistik vyplývá, že 90 %
zákazníků si zásilku vyzvedne
během prvních dvou dní

Zákazníky opakovaně upozorňujeme 
e-mailem, pokud si zásilku nevyzvednou
do 4. kalendářního dne

Zásilka u Vás zůstane max. 7 kalendářních 
dní, pak ji vyzvedneme a zašleme zpět

Snadno se domluvíme,  
pokud máte: 

Provozovnu na frekventovaném 
a dostupném místě města/obce

Prostor pro uložení  
a manipulaci s balíčky min. 1 m2

Stálou otevírací dobu

Na výloze prostor pro umístění 
loga výdejního místa

Rádi své zákazníky a chtěli  
byste jim nabídnout více služeb

dpd-cz dpd_cz dpd.cz dpd.cz

Zákazník u Vás balík může i odeslat 

+420 225 373 373
www.dpd.cz
info@dpd.cz

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Modletice 135, 251 01  Říčany u Prahy

Zaujali jsme Vás?  
Naskenujte QR kód!

https://cz.linkedin.com/company/dpd-cz
https://twitter.com/dpd_cz?lang=cs
https://www.instagram.com/dpd.cz/?hl=cs
https://www.facebook.com/dpd.cz
http://www.dpd.cz 

