
How to boost 
your online sales
with Last Mile innovations, 

flexible options and 

customer convenience



Νο. 1 Courier Company in Greece

MORE THAN 600
SERVICE POINTS

in Greece, Cyprus, Albania & Bulgaria

MORE THAN 60.000.000 
ANNUAL SHIPMENTS

from ACS Courier and Postal Services

MORE THAN 600.000.000€
Cash On Delivery total value 

every year 

MORE THAN 40%
e-COMMERCE SHIPMENTS
on the total daily courier shipments 

of the company



- The easier, the better!
- Interactive communication -> faster service.

- They want more options, but they have less time.
- “Mobile Only” generation (millennials).

- Even a small “niche market” segment becomes huge, with the right targeting!

- Easier / faster delivery, fewer returns, lockers, new payment methods.

- Don’t focus on price competition - focus on customer experience, it makes the difference!

1) More flexible options

2) Convenience

3) Technological Innovations

4) More cross-boarder sales

5) Customer Experience!

What the e-shopper needs



Customer Experience – Facts & Figures
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Ταχύτητα στην εξυπηρέτηση (παραλαβή & παράδοση αποστολής) 

Ακεραιότητα / καλή κατάσταση αποστολών 
Αξιοπιστία στις χρεώσεις / στα τιμολόγια για τις υπηρεσίες που παρέχει  

Παρακολούθηση πορείας αποστολών  (μέσω τηλεφώνου/internet/mobile app) 
Κόστος / Τιμολόγια / Καλές τιμές 

Αξιοπιστία υπηρεσιών / υψηλά standards υπηρεσιών 

Μεγάλη γεωγραφική κάλυψη στην Ελλάδα 
Να παρέχει value for money υπηρεσίες  

Αξιοπιστία και ταχύτητα στις αποζημιώσεις
Εκπαιδευμένο προσωπικό 

Να έχει δικό του / εκτεταμένο  δίκτυο γραφείων/ καταστημάτων 

Προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη 
Να συμμετέχει στις εξελίξεις της αγοράς με νέες τεχνολογίες  / εφαρμογές

Ασφαλιστική κάλυψη στις αποστολές 
Ευελιξία στο ωράριο λειτουργίας των γραφείων του

Γνώση / εμπειρία του προμηθευτή / πολλά χρόνια στην αγορά 
Να είναι οικονομικά ισχυρή εταιρία 

Να έχει δίκτυο εναλλακτικών σημείων παραλαβής με διευρυμένο ωράριο

Μεγάλη γεωγραφική κάλυψη στο εξωτερικό 
Να έχει διαφημιστική παρουσία / προβολή 

SCORE 9-10

Κριτήρια Επιλογής Συνεργάτη Ταχυμεταφοράς 
στα Ελληνικά e-Shops
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Προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη 

Συμμετέχει στις εξελίξεις της αγοράς με νέες τεχνολογίες  / εφαρμογές 
Παρέχει value for money υπηρεσίες  

Γνώση / εμπειρία του προμηθευτή / πολλά χρόνια στην αγορά 
Ασφαλιστική κάλυψη στις αποστολές 

Παρακολούθηση πορείας αποστολών  (μέσω τηλεφώνου/internet/mobile app)  

Έχει δικό της / εκτεταμένο  δίκτυο γραφείων/ καταστημάτων 
Ακεραιότητα / καλή κατάσταση αποστολών 

Αξιοπιστία υπηρεσιών / υψηλά standards υπηρεσιών 
Εκπαιδευμένο προσωπικό 

Ταχύτητα στην εξυπηρέτηση (παραλαβή & παράδοση αποστολής) 

Μεγάλη γεωγραφική κάλυψη στο εξωτερικό 
Έχει δίκτυο εναλλακτικών σημείων παραλαβής με διευρυμένο ωράριο

Ευελιξία στο ωράριο λειτουργίας των γραφείων του
Είναι οικονομικά ισχυρή εταιρία 

Κόστος / Τιμολόγια / Καλές τιμές 
Αξιοπιστία στις χρεώσεις / στα τιμολόγια για τις υπηρεσίες που παρέχει  

Αξιοπιστία και ταχύτητα στις αποζημιώσεις

Έχει διαφημιστική παρουσία / προβολή 
Μεγάλη γεωγραφική κάλυψη στην Ελλάδα 

Κριτήρια Επιλογής της ACS ως Συνεργάτη Ταχυμεταφοράς





Our Mission Statement!
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ACS Mobile App (video): https://youtu.be/FBVXr30ufD0

https://youtu.be/FBVXr30ufD0


ACS e-Customer Experience (video): 
https://youtu.be/0YNvSYG3xCg

https://youtu.be/0YNvSYG3xCg


Thank you!


