
МІНІ-ВІДДІЛЕННЯ

Пропозиція партнерської співпраці для отримання
додаткового потоку потенційних клієнтів
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Meest 
у світі
Міжнародна група компаній Meest
з 1989 надає поштово-логістичні
послуги у більш, ніж 20 країнах світу, 
серед яких: Австралія, Азербайджан, 
Великобританія, Вірменія, Греція, 
Грузія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Італія, 
Казахстан, Канада, Китай, Латвія, 
Литва, Німеччина, Польща, 
Португалія, Румунія, Словаччина, 
США, Угорщина, Узбекистан, 
Україна, Франція, Чехія. 

Основні напрямки діяльності
компанії – це міжнародні поштово-
логістичні та фінансові послуги для 
компаній та фізичних осіб. 
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Meest
в Україні
Meest Express – поштово-
логістичний оператор 
України, який з 2005 року 
надає послуги адресної
доставки відправлень та 
активно розвиває свою 
мережу пунктів видачі
посилок у вигляді відділень
та поштоматів.

Загальна кількість відділень –
2648



4

Міні-відділення – це:

Пункт прийому та видачі посилок, який знаходиться у магазині, 
перукарні, сервісному центрі, тур-агенції або інших роздрібних
точках, до яких є щоденний потік клієнтів!

КАВА ПЕРУКАРНЯ

РЕМОНТ
ТЕХНІКИ
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Переваги від відкриття
міні-відділень:

Додатковий трафік потенційних клієнтів

Адресна реклама Вашого бізнесу за наш рахунок

Особистий кур'єр та економія часу для надсилання власних посилок

Додатковий щоденний прибуток для Вашого бізнесу
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Meest 
забезпечить Вас:

Популяризацію Вашого бізнесу

Навчанням персоналу

Кур’єрським обслуговуванням і супроводом

Унікальним і простим у використанні програмним
забезпеченням
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Від Вас 
потрібно лише:

Від 0,5 кв.м Вашої площі

До 1 хвилини часу на видачу посилки

ПК або смартфон

Привітний персонал
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Технологія видачі
замовлення одержувачу

СМС з вказанням відділення, № декларації та суми оплати

Ідентифікація особи отримувача/відправника за допомогою СМС 

Перевірка оператором балансу за посилкою

Швидка спрощена процедура видачі протягом 1 хвилини
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Технологія
отримання посилок

Без паперів, без зважування, без готівки!

1. Визначити
найближче

міні-відділення
на мапі

ОТРИМУВАЧ

2. Здійснити
оплату 
в разі

необхідності

3. Пройти 
процедуру 

індентифікації
по SMS

4. Отримати
посилку

1. Прийняти
відправлення

від кур’єра

ОПЕРАТОР

2. Пройти процедуру 
індентифікації

по SMS

3. Перевірити
відсутність

заборгованості

4. Видати
посилку

Прийняти відправлення
від оператора

КУР’ЄР

за реєстром
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Легка оплата

Відправник/одержувач може вибрати будь-який спосіб оплати:
• Онлайн (банківською карткою, на сайті) 
• Через платіжний термінал будь-якої платіжної системи

(Приват, EasyPay, City24)
• Через касу будь-якого банку
• При досягненні стабільно великої кількості посилок встановимо ТСО

УВАГА!

• Видача посилки блокується системою, якщо існує заборгованість

• Контроль оплати – за допомою додатку для смартфона
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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.

info@meest-express.com.ua 

Будемо раді нашій співпраці!
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