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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЧОМУ ЦЕ ВИГІДНО ДЛЯ КЛІЄНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ?
• БЕЗ ЧЕРГ! Підходиш і користуєшся, в черзі стояти не потрібно
• БЕЗКОНТАКТНО! Відсутній контакт з людьми
• БЛИЗЬКО! Поштомати Meest розташовані зручно, за 5-10 хвилин в пішій доступності

ЧОМУ ЦЕ ВИГІДНО ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ?
• Найдешевший спосіб доставки
• Як результат, отримання задоволених клієнтів, які роблять повторні покупки. Виміри 

NPS по продукту D5 – 60%

ІНФРАСТРУКТУРА ПОШТОМАТІВ MEEST
• 1100 локацій по Україні, з них по Києву та містам сателітам – 550 локацій
• Поштомати в радіусі 500 метрів один від одного, по м. Київ

Meest пропонує АКЦІЮ для своїх партнерів – інтернет-магазинів (ІМ):  
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА в поштомати Meest на термін 5 місяців!

УМОВИ АКЦІЇ
На стороні Meest:

• Продукт D5. Meest організовує доставку по Києву в діапазоні 5 годин (+\- 3 години) – 80% 
посилок будуть доставлені за 5 годин від часу забору з ІМ. Клієнти, які зробили замов-
лення до 12 години зможуть отримати свої посилки в другій половині дня («зранку 
замовляй по обіді забирай»). Клієнти, які зробили замовлення з 12 до 24 години – змо-
жуть отримати свої посилки зранку наступного дня

• Продукт D24. Meest Організовує доставку з Києва в поштомати обласних міст України 
(окрім м. Ужгород) в термін 24 години

• Вчасно або Безкоштовно – якщо Meest не встигне доставити товари ІМ в обрані пошто-
мати Meest в термін 24 години по Продукту D24, тоді вартість доставки для ІМ безко-
штовна

На стороні ІМ:

• ІМ проводить для своїх клієнтів Акцію «БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА» в ПОШТОМАТИ 
Meest. Акція діє з 1 грудня 2020 року по 30 квітня 2021 року, протягом 5 місяців.

• Вартість доставки посилки до поштомата Meest, на час дії Акції, оплачує ІМ. На період 
грудень 2020 – січень 2021 року включно, вартість доставки для ІМ становить 0 (нуль) 
грн., тобто БАЗКОШТОВНО. Окремо ціни на доставку можна переглянути нижче у 
пункті Вартість доставки.

• Представлення Поштоматів Meest в корзині ІМ та на головній сторінці ІМ – відповідно 
до Стандартів Представлення Поштоматів Meest.

• Інтеграція з Meest через Meest API 3.0 зі щоденним оновленням інформації.

https://meest.com/uploads/elFinder/docs/Meest_Requirements-for-online-stores.pdf
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МАРКЕТИНГОВІ АКТИВНОСТІ MEEST ТА ІМ  
НА ПЕРІОД ДІЇ АКЦІЇ «БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА»:
• Meest та ІМ разом фінансують спільні Маркетингові активності по «Безкоштовній доставці» 

в Поштомати Meest. Зазначені витрати на маркетинг Meest та ІМ ділять порівну у співвід-
ношенні 50% на 50%. Всі спільні маркетингові активності погоджуються додатково.

• Meest надає Маркетингову підтримку партнерів – перелік маркетингових активностей у 
Додатку до цієї КП.

• Meest розміщує на Поштоматах брендування ІМ на період дії Акції. Виготовлення наліпок 
за рахунок ІМ, поклейка – за рахунок Meest.

ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ: 
• Ціна 0 (нуль) грн. на період грудень 2020 – січень 2021 року включно, при умові домовле-

ності про проведення спільної Акції та виконання Стандартів представлення Поштоматів 
Meest в Корзині ІМ. Вартість доставки оплачує ІМ.

• Ціна 19 (дев’ятнадцять) грн. з ПДВ на період лютий 2021 – квітень 2021 року включно, при 
умові домовленості про проведення спільної Акції та виконанні Стандартів представ-
лення Поштоматів Meest в Корзині ІМ. Вартість доставки оплачує ІМ.

• Ціна 25 (двадцять п’ять) грн. з ПДВ з 01 травня 2021 року при умові виконання Стандартів 
представлення Поштоматів Meest в Корзині. Хто оплачує зазначену вартість доставки – ІМ 
або клієнт – вирішує ІМ.

https://meest.com/uploads/elFinder/docs/Meest_Marketing-activities-and-suppor_2020.pptx
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ДОДАТОК ДО КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

СТАНДАРТИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПОШТОМАТІВ MEEST
1. В Корзині назва – Поштомати Meest. 

2. Поштомати Meest на першому місці в корзині ІМ серед інших логістичних операто-
рів

3. Легкий вибір поштоматів Meest в корзині ІМ:

a. Пошук по адресі, де хоче отримати Клієнт посилку – підтягує адресу, якщо є 
поштомат та список альтернативних поштоматів Meest в радіусі 5 км

b. Віджет (Карта) поштоматів Meest – кнопка КАРТА для переходу на саму карту з 
поштоматами (альтернатива списку)

4. Правильне відображення локації поштомату Meest в списку

a. Адреса поштомату
b. Номер поштомату
c. Назва локації (ТЦ, ТРЦ, БЦ і тд)

5. В корзині ІМ – Реклама – «БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА» в ПОШТОМАТИ Meest

6. На головному банері (слайдері) реклама – «БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА» в ПОШТО-
МАТИ Meest
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ДОДАТОК ДО КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА ПАРТНЕРІВ
1. Розміщення новин, спільних релізів, інформаційних та промо-матеріалів на зовніш-

ніх та корпоративних інтернет сайтах групи компаній Meest: meest.com, mymeest.
com, Meest Intranet (корпоративний сайт для працівників)

2. Розміщення банерів на головній сторінці сайту Meest

3. Розповсюдження новин та спільних релізів по базі ЗМІ

4. Розміщення банерів на трекінговій сторінці Meest

5. Розміщення постів про співпрацю, спільні акції, промо на офіційних сторінках групи 
компаній Meest у соціальних мережах

6. Розміщення банерів на трекенговій сторінці сайту Meest 

7. Розміщення спільних конкурсів на соціальних мережах

8. Розміщення компліментарної банерної реклами в Google

9. Розміщення логотипу партнера на: сейф-пакетах Meest, формі Meest, папері для 
пакування, ленті для бейджа, інші матеріали до обговорення

10. Розповсюдження роздаткових матеріалів партнера з посилками Meest

11. Компліментарна медійна реклама

12. Масові розсилки електронних листів:

• розсилки промо листів з акціями, спеціальними пропозиціями, промо-кодами 
партнерів по клієнтам Meest (300 000)

• включення інформаційних матеріалів про спільні з партнером активності в щомі-
сячний електронний дайджест новин Meest

• розсилка спеціальних пропозицій партнера працівникам Meest (1 000 – 1 500)

13. СМС/Viber:

• інтеграція інформації про спеціальні-пропозиції, промо-коди партнерів у сер-
вісні повідомлення Meest

• розсилка промо-кодів або спеціальних пропозицій партнера для клієнтів Meest 
по базі клієнтів Meest

https://ua.meest.com/
https://ua.meest.com/news/novini-kompanii
https://t.meest-group.com/
https://t.meest-group.com/
https://ua.meest.com/news/akcii

