UPS Import ControlSM
Поемете контрола на вашия внос:
Сведете до минимум закъсненията и намалете
разходите
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UPS Import Control доставя
възможно най-всестранното
решение по отношение на
входящите пратки
Тази нова услуга предлага точно това, от което
вие се нуждаете, за да управлявате по-добре
импортните си пакетни пратки и информацията в
търговските фактури.


Задвижете изпращането на пакетни пратки от друга страна и
изискайте доставка до вас или до трета страна



Осигурете доставката на вашите импортни пратки да стане по
правилния начин и в точното време.



Определете времето за доставка и осигурете етикети и
документация на вашите износители



Наблюдавайте придвижването на вашата пратка за по-добро
планиране и прогнозиране

UPS Import Control Ви поставя на шофьорската
седалка.
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Увеличете обсега си в
световния пазар
Спечелете по-голям контрол върху вашите
импортни пакетни пратки, за да управлявате
по-добре разходите, да избегнете закъснения и
осигурите съответствие.


Създайте сами импортни етикети, определяйки вида на UPS
услугата и характеристиките на пратката
– Изпратете етикетите и търговските фактури до вашите
доставчици по e-mail, отпечатани (по поща) или по куриер
на UPS, когато пратката трябва да бъде взета (1 UPS опит
за взимане и 3 UPS опита за взимане)



Получете импортите, фактурирани за ваша сметка, без да
споделяте клиентския си номер



Износителите не се нуждаят от UPS клиентски номер
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Увеличете обсега си в
световния пазар
Особеностите на услугата правят UPS Import
Control гъвкава и лесна за употреба.


Максималната декларирана стойност от $50,000 на пакет ви
позволява да превозвате дори и пратки на висока стойност без
допълнителна документация



При взимането на пратката от износителя НЕ се изисква
депозит или писмена гаранция, като по този начин се улеснява
процеса на изпращането



Отстраняването на търговската фактура осигурява
възможността да внасяте директно до получатели трета
страна без да разкривате стойността на стоките (прилага се
допълнителна такса)
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UPS Import Control се отнася до
предизвикателствата на
сегашния процес на внос
Предизвикателство

Последици

• Контрол на импортния превозвач и
характеристиките на пратката

• Времената за доставка не
отговарят на плана или разходите
на очакванията
• Пратката може да съдържа
нежелани артикули

• Фактурирането за сметка на
получателя (Import freight collect
billing) изисква от вносителя да
сподели своя клиентски номер с
доставчиците (износителите)

• Потенциални неоторозирани
задължения

• В някои страни при взимането на
пратка за сметка на получателя се
изисква депозит

• Допълнителни административни
разходи и забавяне на пратката

• Грешки в търговската фактура,
допуснати от доставчика

• Забавяне на митница, проблеми
със съответствието и
допълнителни мита, данъци и
такси

• Запазване поверителността на
стойността на стоките в
търговската фактура при
изпращане до трета страна

• Невъзможност за превоз директно
до трета страна, изисква се скъпо
и отнемащо време повторно
изпращане.
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Намалете грешките, за да улесните и
ускорите търговията на пазара
UPS Import Control ви позволява сами да
попълните документацията за вашата пратка.


Контрол на изготвянето на търговски фактури, за да се осигури
точност, съответствие и да се предотвратят забавяния



Осигурява съответствие с международните търговски регулации
в над 100 страни



Ускорява митническото освобождаване и намалява риска от
допълнителни брокерски такси
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Повишената видимост и контрол
подобряват възможностите за
планиране
UPS Import Control ви дава възможност да
действате предварително вместо да реагирате
на разписанието на импортните доставки.


Quantum View ® Notify предлага автоматично известяване по email, което сигнализира на вас вносителят, когато пратките са в
движение



Използвайте стандартното проследяване, за да получите поширока перспектива на дейностите по вашите превози



Като вносител, вие можете да определите дата за взимане и да
изпратите UPS куриер да вземе пратката
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Преимущества на пълния комплект
решения на UPS за вноса
Свържете UPS Import Control с допълнителните
инструменти и средства за дори по-голяма
ефективност и гъвкавост.


Възможности за избор на превоз на вноса — Широк избор от
международни услуги за гарантирана доставка в определен ден
или час за задоволяване на вашите бюджетни и планови
потребности
- Митническо посредничество— Бързо и надеждно
освобождаване от митница, осигурено от най-големия
митнически брокер в света



Калкулатор на време и цена — Определя транспортните разходи
по вноса и гарантираните дати и часове на доставка, за да
планирате графиците и предвидите разходите



Повече възможности за начин на фактуриране — Задължете
вашия клиентски номер или този на друга страна чрез Import
Freight Collect и Third-Party Billing



UPS TradeAbility® — Информационни услуги, помагащи да
подобрите съответствието със специфичните за конкретна
страна регулации
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Напълно интегриран в найпопулярните системи на UPS за
подготовка и превом на пратки
Удобният достъп прави обработката на вноса
по- продуктивна част от вашите ежедневни
дейности.


UPS Internet Shipping



UPS CampusShip®



UPS Developer Kit



UPS Ready® (availability varies based on third-party provider)



UPS WorldShip®
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Контролирайте вашия свят
UPS Import Control може де ви помогне да:


Придобиете контрол над вашите импортни пратки



Управлявате разходите си



Сведете до минимум възможността за забавяне на пратки

Увеличете вашите конкурентни предимства на
световния пазар


С услугата Import Control до повече от 100 страни и поефективно управление на вашето време и пари

За повече информация посетете
ups.com/importing

Visit ups.com® or call 1-800-PICK-UPS® for guarantee
details, service availability or delivery time commitments.
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Thank you
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