
ВІДДІЛЕННЯ

Пропозиція партнерської співпраці для отримання
додаткового потоку потенційних клієнтів
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Meest – це:

• понад 3 000 фахових спеціалістів

• більше 1 200 одиниць транспорту

• від 30 000 доставок по Україні
щодня

• понад 2 650 відділень по всій
Україні

• більше 1 060 кур’єрів

• 28 країн, в які доставляє Meest

• унікальні можливості доставки 
товарів з інтернет-магазинів по 
всьому світу
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Відділення Meest –
це готовий бізнес для Вас!
• Відкрийте пункт 

прийому та видачі
посилок під брендом 
Meest та отримуйте
щомісячний прибуток! 

• Meest допомагатиме та 
забезпечить постійну
підтримку у всіх
напрямах роботи
партнера!
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Бути нашим 
франчайзинговим партнером це:

Відкрити пункт з приймання/видачі відправлень до 1000 кг

Представляти відомий міжнародний бренд та користуватися
його перевагами

Отримувати нових клієнтів

Розвивати свій бізнес разом з нами

Отримати гарантований дохід вже з перших місяців роботи



5

Переваги
для партнера:

Низький рівень початкових інвестицій

Швидкий термін повернення інвестованих коштів

Необмежені можливості для подальшого зростання
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Meest гарантує
партнеру:

Закріплену за вами територію
обслуговування клієнтів

Навчання та розвиток
персоналу

Операційна та технічна
підтримка

Сучасне програмне
забезпечення

Контакт-центр для інформаційної
підтримки клієнтів

Брендування відділення за 
корпоративним стандартом

Операційну та юридичну
консультацію і допомогу у роботі

Юридичний
супровід
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Від партнера:

• Приміщення у зручному місці – відповідно до корпоративного 
стандарту 

• Персонал – принаймні один спеціаліст для роботи з клієнтами

• Стандартне технічне обладнання

• Меблі згідно зі встановленими стандартами

• Доступ до стаціонарного інтернету

• Активні дії з розвитку бізнесу на закріпленій території

• Проведення локальних заходів для збільшення кількості клієнтів

• Забезпечення високого рівня сервісу та дотримання
затверджених процедур та стандартів роботи
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Вимоги
до складу:

• Площа – від 55 кв.м

• Відокремлена клієнтська та складська зони

• Рівна підлога, стійка до механічних пошкоджень

• Вантажний вхід: ширина не менше 1,5 м, висота – 2 м

• Площа перед складом повинна бути достатньою
для під’їзду авто вантажопідйомністю від 5 т
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Документація:

ФОП 3-тя група оподаткування

Документи: паспорт, ІПН, виписка/витяг, свідоцтво платника єдиного
податку, банківські реквізити (в новому форматі IBAN), заповнена
анкета

КВЕДи:

• 82.99 – надання інших допоміжних комерційних послуг, які н.в.у.

• 53.20 – інша поштова та кур'єрська діяльність

• 52.29 – інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

• 49.41 – вантажний автомобільний транспорт 
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Перелік
обладнання:
Обов’язково:

• Термопринтер ZEBRA  

• Чековий (вузькоформатний) 
принтер 

• Ноутбук/ПК

• Рокла

• Вага до 30 кг

Бажано:

• Сканер/термінал збору даних

• Принтер А4/МФУ

• Штабелер, автонавантажувач, рампа 

• Вага до 1 т

• Сейф
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Ставайте 
партнером Meest!
За 30 років Компанія Meest збудувала міцний фундамент і 
завоювала довіру в споживачів і партнерів у десятках країн
світу, залишаючись вірною своїм основним принципам: 
близькість до споживача, легкість отримання, доступна ціна
послуг і постійне впровадження найновіших технологій в
е-commerce та в поштовій логістиці. 

Meest – це велика і дружня сім'я, де кожний працівник має
чудову можливість для професійного розвитку та особистої
реалізації, а Партнери з часом стають справжніми друзями
компанії.

Будемо раді нашій співпраці!
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Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, звертайтесь:

+38 (067) 340 60 27

Volodymyr.Koprovskyi@meest.com
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