
ПОШТОМАТИ

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.

СП «Росан» – міжнародний поштовий оператор – член Всесвітнього поштового союзу, що
працює з усіма поштами світу і є визнаним лідером за кількістю входження міжнародних
посилок в Україну.

myMeest (mymeest.com) – сервіс доставки покупок з іноземних інтернет магазинів Європи
та Китаю, який надає унікальні послуги по консолідації, перевірки, повернення та викупу
товару.

Meest Money Transfer – компанія, яка здійснює міжнародні онлайн та офлайн грошові
перекази з північної Америки та Європи в Україну, а також, координує та розвиває
інноваційні платіжні ресурси для споживачів групи компаній Meest.

Meest Cargo – компанія по доставці габаритних вантажів з України в Європу та Північну
Америку з власним логістичним хабом в Європейському Союзі з повним повним
логістичним циклом від митно-брокерських послуг до перевезення.

Meest International – беззаперечний лідер українського ринку e-commerce логістики, 
партнер по доставці покупок для таких відомих іноземних інтернет магазинів, як Next, 
Bonprix, Answear, Notino, Lamoda, Born2Be та інших.
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Що таке поштомат
від Meest

• Поштомат Meest Express – це автоматичний
поштовий термінал самообслуговування з 
комірками, з допомогою якого можна
самостійно отримувати та відправляти
відправлення/посилки в будь-який час.

• Простий та зручний у використанні. 

• Комірки керуються через програмний додаток
у смартфоні.

• Нині в Україні Meest Express обслуговує 652
поштомати – автоматичних точок видачі малих
за габаритами відправлень, які розташовані у 
відділеннях банків, бізнес та інших центрах 
споживчого попиту.
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Мережа 
поштоматів Meest
• Кількість поштоматів – 652

• Географія – вся Україна
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Поштомати Meest 
вже використовують

Та ще понад 100 наших клієнтів!
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Приклад розміщення
поштомату
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Користуватись
поштоматами легко!
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Вигоди від партнерства 
з Meest для власників локацій

Додатковий дохід

Надання додаткового сервісу та переваг від Meest для клієнтів

Маркетингова підтримка Meest

Збільшення показників трафіку
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Вигоди від партнерства 
з Meest для інтернет магазинів

Додаткові переваги для покупців: відсутність черг, документів 
та вигідні локації

Надання додаткового сервісу та переваг від Meest для клієнтів

Маркетингова підтримка Meest

Наявність цілодобової доставки у деяких локаціях
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Маркетингова
підтримка партнерів

E-MAILING
• Промо Парнтера у щомісячній

електронній розсилці Meest з 
інформацією та спеціальними
пропозиціями для клієнтів

• Промо Партнера у корпоративних
розсилках Meest

ПРОМО ПАРТНЕРА 
НА ТРЕКІНГОВІЙ СТОРІНЦІ 
• Промо-банер на трекінговій сторінці

Meest
• Кількість унікальних відвідувачів в 

місяць – 900 000

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
• Крос-конкурси на офіційній сторінці

Meest у Facebook для збільшення
кількості фанів на сторінках Партнера 
та Meest

• Публікації про Партнера у площині
співпраці на офіційній сторінці Meest у 
Facebook

КОМПЛІМЕНТАРНА 
РЕКЛАМА
• Розміщення логотипа та меседжів

Партнера у креативі прямої реклами
Meest та на поштоматах
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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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