Apresentação CTT Expresso

CTT/CTT EXPRESSO/PROPOSTAS COMERCIAIS/2013-07/17

Consigo sempre à frente

www.cttexpresso.pt
LINHA CTT Expresso 707200 118
Dias úteis das 8h30 às 19h

Quem somos

Consigo o melhor parceiro
Líder no mercado português, a
CTT Expresso é a empresa do
Grupo CTT dedicada a serviços de
transporte urgente e soluções de
logística integrada.
Em 2005, o Grupo CTT adquiriu a
Tourline Express, que atua no mesmo
segmento expresso em Espanha, tendose sempre distinguido pela qualidade e
eficácia na gestão dos envios.

GRUPO LOGÍSTICO
SUL EUROPA
OPERADOR REFERÊNCIA NO
MERCADO CEP:
COURIER, EXPRESS AND PARCELS
4.186 EMPLEADOS*
2.235
DELEGAÇÕES*
89,9 MIL ENVIOS/DIA
* Valores de 2012
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O que fazemos

Consigo dar o melhor exemplo
As boas práticas sociais e ambientais estão presentes em todas as nossas áreas de atuação:

1.

Redução da pegada de carbono, com a diminuição das emissões atmosféricas diretas

2.

Preservação dos recursos do planeta, com a diminuição dos consumos energéticos

3.

Segurança dos trabalhadores, na redução do risco de acidentes de trabalhos

4.

Promoção de boas práticas na indústria

5.

Maior eficiência na gestão dos ativos disponíveis
No cumprimento dos requisitos a que nos
propomos todos os dias, somos certificados
em Gestão da Qualidade segundo a Norma
ISO 9001:2008, em Gestão Ambiental, ISO 14001
e em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho,
OHSAS 18001.
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A nossa estrutura

Consigo estar sempre perto
13 CENTROS OPERACIONAIS, 341 CENTROS
DE DISTRIBUIÇÃO POSTAL E MAIS DE 700 LOJAS
CTT EM PORTUGAL
MAIS DE 300 DELEGAÇÕES E 24 PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS EM ESPANHA
TOTAL COBERTURA NA REDE IBÉRICA

MAIOR FROTA IBÉRICA DE VEÍCULOS – 2.306
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Sistemas de informação

Consigo tudo o que é importante saber
Através da tecnologia track & trace, localizamos e acompanhamos,
de modo permanente, os objetos desde a sua origem até à entrega no
domicílio do Cliente, disponibilizando a informação via telefone 707 200 118
ou internet www.cttexpresso.pt
Disponibilização de uma aplicação informática – Customer Shipment
que permite a produção de toda a documentação
necessária aos envios.
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Segurança

Consigo, uma área exclusiva de segurança

385 câmaras
1.819 processos tratados em 2012
617 processos com recurso à
visualização de imagens em 2012
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Produtos e Serviços

Consigo tudo o que preciso

1.

Entregas Nacionais

2.

Entregas Ibéricas

3.

Entregas Internacionais

4.

Serviços Especiais

5.

Soluções à Medida

6.

Logística Integrada

7.

E-Commerce
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1. Entregas Nacionais
Produto
GAMA TODAY

Âmbito

Padrão

Mesmo dia

TODAY 1

1 hora após solicitação do serviço na
mesma cidade

Entregas
no próprio dia

TODAY 2

2 horas após solicitação do serviço na
mesma cidade

TODAY
TODAY City

Área Metropolitana de Até ao final da tarde (19h) na mesma
Lisboa, Porto e Braga cidade
Principais Centros Urbanos Até ao final da tarde (19h) entre
de Portugal Continental cidades
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1. Entregas Nacionais
Produto
GAMA EMS

Âmbito

De um dia para o outro

EMS09

Entregas a partir do dia útil seguinte
nos principais centros urbanos

EMS12

Principais Centros Urbanos
de Portugal Continental

Dia útil seguinte de manhã (até às 9h59)

Dia útil seguinte até à hora do almoço
(até às 12h59)

EMS18
EMS 19-22

Padrão

Portugal Continental
Principais Centros Urbanos
de Portugal Continental

EMS Ilhas

Madeira e Açores

EMS Agendamento

Portugal Continental

Dia útil seguinte até ao final da tarde
(até às 18h)
Entregas garantidas até ao final da
hora de jantar (até às 22h)
Madeira – desde 1 dia útil
Açores – desde 2 dias úteis
Dia útil seguinte em janelas horárias
agendadas (10h-13h; 13h-16h; 16h-19h)

Entregas de grandes volumes

EMS CARGA

Data e hora de entrega é acordada entre o Cliente e a
Grande Superfície.

Produto
QUICK NACIONAL

Mais Lento e económico
Entregas urgentes com tarifas mais económicas para todo o país,
desde 2 dias úteis no Continente. Garantimos desde 5 dias úteis
o envio por via marítima de, para e entre os Açores e a Madeira.

Portugal Continental Entregas desde 1 dia útil

Âmbito

Padrão
Portugal Continental Entregas entre 2 e 3 dias úteis
Açores Entregas desde 6 dias úteis
Madeira Entregas desde 5 dias úteis
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2. Entregas Ibéricas
Produto
EMS ESPAÑA

Para Espanha de um dia para o outro
A melhor solução empresarial de envios
para todo o território espanhol, incluindo
Baleares, Canárias e território de Ceuta,
Gibraltar e Melilla, desde o dia útil seguinte e
com 4 janelas horárias.

Âmbito
8:30
10:00
12:00
19:00

EMS ESPAÑA 48

Para Espanha em dois dias
Solução ibérica que garante entregas desde 2
dias úteis em Espanha, incluindo Ilhas
Canárias e Baleares.

Padrão
Dia útil seguinte de manhã cedo
(até às 8h30)
Dia útil seguinte ao meio da manhã

Península Espanhola (até às 10h00)
Baleares
Dia útil seguinte até à hora do almoço
Canárias (até às 13h00)
Ceuta, Melilla e Gibraltar
Dia útil seguinte até ao final da tarde
(até às 19h00)

Península Espanhola Desde 2 dias úteis
Baleares
Canárias
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3. Entregas Internacionais
Produto
EMS INTERNACIONAL

QUICK INTERNACIONAL

Âmbito

Para todo o mundo

Padrão

Principais Capitais Europeias Desde 1 dia útil

Entregas em mais de 220 países e
territórios de todo o mundo, desde 48h.

Outros destinos Entregas entre 2 a 7 dias úteis

Mais lento e económico para a Europa
Documentos e mercadorias para as principais
capitais europeias.

24 Países Europeus

Entregamos entre 3 a 7 dias úteis

Parceria com Corre Moçambique
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4. Serviços Especiais
FRÁGIL

SÁBADO

COBRANÇA

Máxima segurança no
transporte de objetos que
requerem cuidados
específicos.

A semana tem mais um dia
para encontrar os seus
Clientes em casa.

Entregas
contrarreembolso, com
cobrança de valores
solicitada pelo
Remetente.

2ª ENTREGA AGENDADA

SMS

ALERTA SMS

Permite ao Destinatário,
caso não tenha recebido o
envio, agendar a entrega
no dia, horário e morada
mais conveniente.

Os destinatários dos seus
envios saberão sempre
quando a sua encomenda
vai chegar.

Serviço que informa o seu
Cliente Destinatário da data e
Loja CTT onde a encomenda
está Disponível, caso a
entrega não seja efetuada
com sucesso.

BACK

DEVOLUÇÃO DE
DOCUMENTOS
ASSINADOS

Agora, uma só viagem
trata de dois envios:
Um que vai e um que
vem.

SEGURO ESPECIAL
A segurança total dos
seus envios.

Para aqueles envios
que vão e precisam
de voltar assinados.
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5. Soluções à Medida
Porque cada cliente tem as suas
especificidades, oferecemos soluções
integradas de transporte e logística,
que garantem a flexibilidade e
rapidez que o seu negócio precisa.
Já trabalhamos este setores, agora só
falta o seu desafio.

6. Logística Integrada
Dedique-se ao seu negócio e nós
garantimos tudo o resto.
All in One, desde a Logística até à
Entrega.

Soluções logísticas adaptadas a
cada setor de atividade:

4.1.

BANCA & SEGURADORAS

5.1.

MARKETING

4.2.

COSMÉTICA

5.2.

LIVROS & PUBLICAÇÕES

4.3.

CALÇADO

5.3.

SMALL PARTS & SPARES

4.4.

TELECOMUNICAÇÕES

5.4.

FASHION

4.5.

ÓTICA

5.5.

LOGÍSTICA INVERSA
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7. E-Commerce
A CTT Expresso tem uma solução adaptada ao ecommerce, que permite integrar os procesos
desde o momento da compra online até à entrega
final ao Cliente.
1.

Novo canal de vendas

2.
3.
4.

Apoio personalizado e suporte permanente

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Expansão da sua rede de vendas com alcance mundial
Dinamização do seu negócio
Facilidade no processo de entregas, trocas e devoluções
Soluções integradas de pagamentos

Total controlo da distribuição das suas mercadorias
Melhor gestão de tempo, espaço e recursos humanos
Gestor comercial dedicado
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Vantagens CTT Expresso

Consigo todos os argumentos e mais alguns
1.

A maior frota de distribuição Ibérica

2.

Cobertura de todas as geografias mundiais

3.

Uma vasta e eficiente rede de infraestruturas

4.

Serviços flexíveis e adaptados às suas necessidades

5.

Soluções de Envio adaptadas às exigências do Comércio Eletrónico

6.

Integração de Sistemas de Informação através do site e Track and Trace

7.

Prova de Entrega (POD) e Relatórios de Qualidade

8.

Recolha domiciliária
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Requisitos e especificações

Consigo reunir o que é necessário
PESO E DIMENSÕES

PESO VOLUMÉTRICO

CONDIÇÕES GERAIS

DIMENSÕES MÁXIMAS
Comprimento: 150 cm
Comprimento + 2*Largura+
2*Altura: 300cm

O peso volumétrico de uma carga
é um cálculo que traduz o volume
de um envio.
Antes de calcular o peso
volumétrico do seu envio através
das fórmulas abaixo indicadas,
verifique se o envio escolhido está
abrangido.

Faturação Mensal.
Pagamento a 30 dias após a data de emissão
da fatura.
Proposta com uma validade de 30 dias
a contar da data de entrega da mesma.

DIMENSÕES MÍNIMAS
Uma das faces tem que
comportar as dimensões de
uma guia de transporte:
22,2 cm x 15,2 cm

C+2L+2A < 300cm
C < 150 cm

ENVIOS INTERNACIONAIS
(via EMS Internacional e Quick
Internacional):

ENVIOS PARA ESPANHA
(via EMS España):

Para mais informações consulte o site CTT Expresso no menu de / Ajudas / Peso e Dimensões.
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Gratos pela atenção!
www.cttexpresso.pt
LINHA CTT Expresso 707 200 118
Dias úteis das 8h30 às 19h
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