MyDHL+ ON TÄÄLLÄ
TUTUSTU LÄHETTÄMISEN UUTEEN AIKAKAUTEEN
DHL Express – Excellence. Simply delivered.

DHL Express
Tullimiehentie 10
01530 Vantaa
dhl.fi/express
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MyDHL+

SINÄ TOIVOIT.
ME KUUNTELIMME.

MyDHL+

INTUITIIVINEN
TARPEESI YMMÄRRETÄÄN
Tiedämme, miten upealta tuntuu, kun ohjelma muistaa aiemmat valinnat, erityisesti, kun se
parantaa lähetyskokemusta. Sen vuoksi MyDHL+:aan on suunniteltu älykäs ja virtaviivaistettu

MyDHL+:ssa yhdistyvät kaikki tärkeimmät

käyttöliittymä, joka muistaa puolestasi pienetkin yksityiskohdat.

sähköiset lähetyspalvelusi yhdeksi uskomattoman
tehokkaaksi työkaluksi. Siinä on vähemmän eri
työvaiheita ja enemmän toiminnallisuutta.
Saat hoidettua samassa paikassa ja yhdellä
kirjautumisella tuonnit, viennit, lähetysten
seurannan ja noutotilaukset - missä ja milloin vain.
MyDHL+ tekee kansainvälisestä lähettämisestä
helppoa. Voit lähettää omilla asetuksillasi, silloin kun
sinulle sopii, sillä tavoitteenamme DHL Expressissä
on tarjota erinomaista palvelua - Excellence. Simply

KÄYTTÄJÄASETUKSET
joilla parannat
käyttökokemustasi

delivered.

ENNAKOIVA
OSOITTEENSYÖTTÖ
pitää sinut aina
askeleen edellä

REAALIAIKAINEN
VIRHEENKORJAUS
auttaa välttämään
turhat virheet
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MyDHL+

MyDHL+

JOUSTAVA

SELKEÄ

KOSKA JOKAINEN ON YKSILÖLLINEN

TÄYSI NÄKYVYYS KAIKEN AIKAA

MyDHL+ on työkalu, joka sopii kaikille asiakkaillemme. Haluamme tarjota toiminnallisen

Tiedämme, ettet halua jäädä mistään tiedosta paitsi. Eikä niin käykään. MyDHL+:n avulla

käyttökokemuksen niin vierailijoille, rekisteröityneille käyttäjille kuin yritysten asiakasnumeroiden

lähetysten seuranta, tullien ja verojen arviointi sekä hintojen tarkistaminen ennen lähettämistä on

haltijoillekin.

helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan..

EI KÄYTTÄJÄTUNNUSTA?
EI SE HAITTAA

LÄHETYSTEN
SEURANTA

vierailijat ovat tervetulleita

missä ja milloin vain

VALVOTTU PÄÄSY
auttaa pitämään langat käsissäsi

TARKAT ARVIOT
tulleista, veroista ja
kuljetuksen hinnasta
ennen lähettämistä

TUONTIA TAI
VIENTIÄ
suuntaa voi vaihtaa
vaivatta, yhdellä
klikkauksella

LÄHETÄ ITSE MUOKKAAMIASI
ILMOITUKSIA
kaikille asiakkaillesi omasta sähköpostistasi
stasi
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MyDHL+ 7

TEHOKAS
VÄHEMMÄN VAIHEITA JA ENEMMÄN TOIMINNALLISUUTTA

NÄIN PÄÄSET ALKUUN

Aikasi on arvokasta, joten MyDHL+ ei vie sitä turhaan. Yhdistämällä kaikki tärkeimmät sähköiset
lähetyspalvelusi yhteen paikkaan, yhdeksi tehokkaaksi työkaluksi, sinulla on kaikki tarvitsemasi.
MyDHL+ on helppokäyttöinen sähköinen työkalu, joka tekee
lähettämisestä yksinkertaista.
Oletko jo rekisteröitynyt käyttäjäksi? Täytä vain tietosi MyDHL+:n
etusivulla ja pääset vauhtiin. Tai aloita luomalla käyttäjätunnus
(sähköpostiosoitteesi) ja salasana. Sitten voitkin valjastaa
MyDHL+:n voimat käyttöösi.

RÄÄTÄLÖITY
HALLINTANÄKYMÄ
ohjaa nopeasti
oikeaan kohtaan

YKSI TAI
USEAMPI
NOUTO
vain
muutamalla
klikkauksella

Tervetuloa sähköisen lähettämisen uudelle aikakaudelle!
Lisätietoja saat osoitteesta www.info.mydhl.express.dhl/fi

