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Csomagautomatát népszerűsít a Shopline
A Shopline webáruház és a Magyar Posta Zrt. megállapodásának köszönhetően, az országban elsők
között a Shopline vásárlói csomagautomatákban vehetik át megrendelt termékeiket nyolc
budapesti és 18 vidéki helyszínen. Az új átvételi mód megismerésének és használatának ösztönzése
érdekében a Shopline vásárlói június folyamán megrendeléseiket átvételi díj megfizetése nélkül
vehetik át az automatákból.
A 2014. májusában a Magyar Posta által beüzemelt csomagautomatákból elsők között a Shopline
webáruház felhasználói által rendelt küldeményeket lehet átvenni a hét minden napján, 0-24 óráig. A
Shopline webáruházat üzemeltető Libri-Shopline Nyrt. üzletfejlesztési igazgatója, Deák András
kiemelte: „a Magyar Posta csomagautomatája új lehetőségeket nyit a felhasználók igényeinek
kielégítésében, hiszen eddig nem volt olyan átvételi pont, ahol 100%-ban elkerülhető a sorban állás
és bármely napszakban lehetőség van a küldemény átvételére”.
„A csomagautomatás átvétel nagyon egyszerű: a shopline.hu oldalon a megrendelés során a
felhasználónak az átvételi módok közült ki kell választania, hogy melyik automatába kéri a
kézbesítést, a szállítást a Magyar Posta végzi” – tette hozzá Deák András. A Magyar Posta Logisztika a
megrendelt terméket eljuttatja a feladótól a kiválasztott csomagautomatába. Ezt követően az ügyfél
SMS-ben kap tájékoztatást a küldemény megérkezéséről és az átvételhez szükséges azonosító kódról.
A csomag az üzenet érkezésétől számított 48 órán belül, a nap bármely órájában, sorban állás nélkül
átvehető. Azokat a küldeményeket, amelyeket nem vesznek át 48 órán belül, a legközelebbi postán
őrzik meg.
A Magyar Posta Zrt. és a Shopline együttműködés égisze alatt az online rendelt termékeket a 26
csomagautomatán kívül, további 125 MOL Posta Ponton - a legtöbb helyen 0-24 órában – át lehet
venni. A hagyományos házhoz történő kézbesítés mellett az alternatív átvevőpontok népszerűsége a
magyarországi piacon is folyamatosan nő. A két szervezet közös akciójáról bővebben a
www.shopline.hu/csomagautomata oldalon tájékozódhat.

A Shopline-webáruház Nyrt. Magyarország legnagyobb internetes kereskedője. A társaság a magyar piacon kívül jelen van a román és a
szlovák internetes piacon is. A Shopline üzletfejlesztése során kiemelt hangsúlyt fektet tevékenységi körének folyamatos bővítésére. A
klasszikus antikvár és új könyvek, zenék, filmek mellett jelenleg idegen nyelvű könyvek, műszaki, lakberendezési és drogériatermékek,
sportszerek is jelen vannak a Shopline termékkínálatában. 2005 és 2009 után 2010-ben is a Shopline almárkáját, a Bookline-t választották
az Év Internes Kereskedőjének (IVSZ, CIB, Kirowski), 2012-ben Az Év Honlapja lett e-kereskedelem kategóriában, emellett ugyanebben az
évben a Minősített Webshop emblémát is megszerezte. A Shopline a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság (ticker kód: SHOP), a KözépEurópai Médiacsoport tagja. További információ: Czellecz Leilla – Libri-Shopline.hu, czellecz.leilla@librishopline.com, Tel: 06-1- 481-36-60
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