
Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os

Hjælpetekster til webshop

Når du ønsker at give din kunde valgfrihed i leveringen, er det vig-

tigt, at de vælger den rigtige løsning for dem. Med disse eksempler, 

kan du klæde dem godt på til at træffe det rigtige valg.  

Levering til GLS PakkeShop

Den bedste service er, når din kunde kan bestemme 

selv. Med GLS’ ShopFinder giver du din kunde 

mulighed herfor. 

Ud fra den indtastede adresse, kan ShopFinder 

forsyne din webshop med de PakkeShops, der ligger 

tættest på kundens adresse. Denne model hedder 

GetParcelShopDropPoint. 

Mange leverandører af online-løsninger tilbyder 

ShopFinder som en integreret del af løsningen. Se 

mere information her. 

Levering på arbejdspladsen

Mange webshops tilbyder levering til sine kunders 

arbejdsplads. Hvis I vil tilbyde denne mulighed, bør 

det fremgå, at det drejer sig om en erhvervslevering. 

Teksten i webshoppen kunne være:

Levering på privatadressen

Når I tilbyder levering på privatadressen  med GLS, 

er det vigtigt at fortælle kunden, at GLS skal have 

en kvittering ved levering. En tekst kunne se således 

ud:

Levering på privatadressen – uden kvittering

Hvis dine varer egner sig til denne form for lever-

ing, er det også muligt. Labelen skal laves som en 

DepositService ved afsendelse.  

Bemærk at GLS’ ansvar for pakken ophører, når pa-

kken stilles på det aftalte sted. 

En tekst, hvor modtager overtager ansvaret ved 

levering, kunne se således ud:



Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os

Hvis du har spørgsmål til tekster eller lego, så er du velkommen til at kontakte os på 

marketing@gls-denmark.com eller telefon 76 33 11 00

Hjælpetekster til webshop

Tekst til leveringsbetingelser

Teksten er vinklet lidt anderledes, når det drejer sig 

om dine leveringsbetingelser i din webshop. 

Alle pakker kan spores via GLS’ hjemmeside www.

gls-group.eu.

Grafisk opsætning

GLS vil meget gerne forsyne dig med logo’er til din 

webshop. Du finder nedenstående logo’er på vores 

hjemmeside. 

Vi håber, du vil hjælpe os med at værne om vores 

brand og takker dig for at benytte logo’er og navngi-

vning som tiltænkt fra vores side.

GLS-logo’et bruges altid som oplysning om trans-

portør. 

Bemærk vi skriver GLS PakkeShop med stort P i 

’Pakke’ og stort S i ’Shop’.

Hvis der er tvivl om vores rigtige navn, så er det kor-

rekt, at vi hedder GLS Denmark - men i daglig tale er 

vi helst kun GLS. 

           

Eksempel på opsætning

Du har også mulighed for at se andre GLS-kunders 

opsætning af deres webshop. 

Eksempler på opsætning af leveringssiden:

www.STYLEPIT.dk

www.lirumlarumleg.dk

www.Boozt.com 

www.friluftsland.dk


