ZWIĘKSZAJ DOCHODY
SPRZEDAJĄC NA AMAZON
NAJWIĘKSZYM MARKETPLACE W EUROPIE

z dostawą DHL w modelach FBM i FBA

E-commerce cross-border z Amazon (FBA)

2700

produktów sprzedawanych
na minutę w 2020 r.

51 mld €
przychodu w Europie w
2021 r.

6

krajów, do których
dowieziemy Twój towar
bezpośrednio do
magazynów FBA!
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Niemcy
Czechy
Hiszpania
Włochy
Szwecja
Francja**

28

krajów w Europie, do których
Amazon może wysyłać Twój
towar sprzedany na
platformie

50%

PONAD POŁOWA CAŁEJ
SPRZEDAŻY NA AMAZON
PRZYPADŁA NA
SPRZEDAWCÓW
EUROPEJSKICH *

Najczęściej kupowane

odzież, obuwie, akcpesoria/ elektronika/ dom i ogród/ kosmetyki i suplementy/
sprzęt sportowy
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*Amazon.com VI.2019 – V.2020
**Connect Plus do Francji od września 2022

Produkty DHL dla sprzedających na Amazon
Na Amazon możesz sprzedawać w modelach:

1. FBM (Fulfillment by Merchant)

2. FBA (Fulfillment by Amazon)

Ty sprzedajesz, Ty wysyłasz do odbiorcy

Ty uzupełniasz stan swoich towarów w magazynie
Amazon i sprzedajesz, Amazon wysyła do odbiorcy

Jako sprzedawca jesteś odpowiedzialny za wysyłkę
zamówień złożonych na platformie dla odbiorców końcowych
oraz obsługę zwrotów.
Wysyłając bezpośrednio do konsumenta, wybierz DHL Parcel
Connect, przeznaczony dla B2C. Zwrot towaru jest możliwy z
DHL Parcel Return Connect.
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Jako sprzedawca regularnie uzupełniasz stan swoich
towarów w magazynach Amazon, skąd wysyłane są
bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Amazon zajmie się
również obsługą ewentualnych reklamacji oraz zwrotów.
Wysyłając do magazynów Amazona, wybierz produkt
DHL Parcel Connect Plus lub DHL Parcel Connect Pallet.
Pamiętaj o wpisaniu w uwagach numeru ASN (Advanced
Shipping Notice).

Dostawa DHL w modelu FBA - NOWOŚĆ
Jak to działa?

ASN

ASN
1. Otrzymujesz od
Amazona
numer ASN

2. Wprowadzasz dane
do wysyłki DHL,
w tym numer ASN
w polu UWAGI

3. Nadajesz przesyłkę do
magazynu Amazon

4. Kurier doręcza
przesyłkę w oknie
czasowym
wyznaczonym przez
Amazon

Dostępna dla
DHL Parcel Connect Plus i DHL Parcel Connect Pallet
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5. Amazon weryfikuje
numer ASN przed
przyjęciem towaru

Produkty DHL w ofercie międzynarodowej
DHL PARCEL CONNECT
idealne dla e-commerce

DHL PARCEL CONNECT PLUS i CONNECT PALLET
idealne dla B2B

• Przesyłki jednoelementowe do 31,5 kg

• Przesyłki wieloelementowe do 31,5 kg

• Maksymalne wymiary standardowe
120x60x60 cm

• Maksymalne wymiary standardowe 120x60x60 cm

✓Pełny monitoring przesyłki
✓Wygodne opcje odbioru, dostosowane

• Palety – maksymalna waga elementu 1000 kg*
maksymalna waga przesyłki 2500 kg
• Półpalety - maksymalna waga elementu 200 kg,
maksymalna waga przesyłki 1000 kg

do preferencji w danym kraju

✓Elastyczne zarządzanie przesyłką
✓Potwierdzenie doręczenia
z podpisem klienta (POD)

✓Proste zwroty

B2C
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Te same narzędzia elektroniczne do nadawania
przesyłek B2C i B2B

✓Pełny monitoring przesyłki
✓2 próby doręczenia!
✓Potwierdzenie doręczenia

B2B

z podpisem klienta (POD)

✓Doskonały poziom obsługi, dopasowany
do potrzeb biznesu
* W przypadku przesyłek do Niemiec, Czech i Szwecji maksymalna waga
elementu wynosi 800 kg

