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Kurjerpakalpojumi#

Lieli un mazi sūtījumi lieliem un maziem klientiem!#

PAKALPOJUMI#
•  Piegāde$

•  Latvijā$

•  Baltijā$
•  56 pasaules valstīs$

•  Dokumentu atgriešana$
•  Pēcmaksu iekasēšana$
•  Lielgabarīta sūtījumi$

•  IT risinājumi$
•  Individuāli risinājumi iepakošanai, 

apstrādei un citiem procesiem$



Piegāde Latvijā#
Piegāde#
•  Nākamajā darba dienā visā Latvijas teritorijā 

(nosūtot no jebkuras teritorijas Latvijā)$

•  Piegāde adresātam rokās$
•  Piegāde pasta nodaļā$
•  Piegāde Statoil DUS$

Pēcmaksa#
•  Naudu par preci kurjers var 

iekasēt sūtījuma 
izsniegšanas brīdī$

•  Nauda tiks Jums 
pārskaitīta dažu dienu laikā$

Dokumentu atgriešana#
•  Saņēmējs var parakstīt 

pavadzīmes, līgumu vai 
citus dokumentus sūtījuma 
izsniegšanas brīdī$

•  Dokumenti tiks Jums 
atgriezti dažu dienu laikā$

Lielgabarīta sūtījumi#
•  Varat nosūtīt sūtījumus 

gan uz paletēm, gan bez 
tām$

Uzmanību, plīstošs!#
•  Varat nosūtīt sūtījumus ar 

trauslu saturu$



Piegāde Baltijā un pasaulē#

BALTIC EXPRESS#
•  Piegāde adresātam rokās#

•  Nākamajā darba dienā Tallinā 
un Viļņā$

•  Aiznākamajā darba dienā 
pārējā Igaunijas un Lietuvas 
teritorijā$

•  Lielgabarīta sūtījumi 
līdz 500kg$

EXPRESS MAIL SERVICE#
•  Piegāde adresātam rokās 

Eiropā un citur pasaulē#
•  Līdz 30kg$



IT risinājumi#

Sūtījumu izsekošana#
•  Elektroniski$

•  Visos piegādes posmos$
$

Web-bāzēta sistēma juridiskajiem 
klientiem:#

•  Sūtījumu noformēšana$
•  Adrešu un sūtījumu datu bāze$
•  Sūtījumu izsekošana$

•  Datu imports un eksports$
•  Informācija$
•  Iespēja veikt individuālus 

pielāgojumus$



Kāpēc sadarboties?#

$Sūtījumi ar pēcmaksu ļauj Jums 
izvairīties no riska, ka klienti 
nesamaksā par saņemtajām 
precēm.$

$Sava transporta uzturēšana ir 
dārga un laikietilpīga.$

$Uzņēmumiem, kuru preču 
pasūtīšana notiek elektroniski, ir 
iespēja to integrēt, tādējādi 
atvieglojot resursus. $

$Eksprespasts Latvijas teritorijā var 
nodrošināt ātrāko sūtījumu piegādi 
par saprātīgu cenu.$



Mūsu paveiktais#

Eksprespastu izvēlas:#
•  bankas un apdrošināšanas sabiedrības$
•  telekomunikāciju uzņēmumi$
•  valsts iestādes$
•  vairumtirdzniecības uzņēmumi$
•  ražošanas uzņēmumi$
•  e-komercijas pārstāvji$

#2012.gadā $

2.vieta pasaulē#
 $starptautisko sūtījumu piegādes 

kvalitātes un standartu atbilstības 
mērījumos$



Kā uzsākt sadarbību?#

1.#
Noformēt sūtījumu#
$

2.#
Izsaukt kurjeru#
$

3.#
Uzticēt kurjeram 

sūtījumu#

Sazināties ar 
Eksprespastu#

20213131 
Vienoties par 

sadarbību#
•  Līgums#
•  Garantijas vēstule#

•  Samaksa skaidrā naudā#
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20213131  
mans@expresspasts.lv#


