Oferta e DHL – Members for Members
DHL merr pjesë në programin Members for Members, duke ofruar si për kompanitë, ashtu edhe për
punonjësit e tyre çmime preferenciale:
1. Për kompanitë që nuk kanë account me DHL
Të gjitha kompanitë (anëtare të DIHA-s) të cilat ende nuk kanë një llogari (account) me DHL, i
ftojmë të përfitojnë nga oferta speciale e programit Members for Members, duke hapur një llogari
me DHL.
DHL Account është një numer unik që i jepet klientit (kompanisë), vendoset në sistemin e DHL-së
dhe sa herë që klienti dërgon apo merr dërgesa (importon), automatikisht i aplikohen cmimet e rëna
dakord në kontratën e nënshkruar me këtë klient.
Me DHL klienti mund te dergoje (export) dhe te marrë (import) me cmimet e rëna dakord në
Shqipëri nga cdo vend i botës.
2. Për kompanitë që kanë account me DHL
Nëse jeni të interesuar të ndryshoni çmimet e rëna dakord në kontratën aktuale dhe do të dëshironit
të përfitoni nga oferta speciale e Members for Members, Ju lutem kontaktoni DHL.
3. Oferta për punonjësit e kompanive që janë anëtare të DIHA-s
Cdo punonjës i kompanive anëtare të DIHA-s, që dëshiron të përdorë shërbimet e DHL, mund të
përfitojë gjithashtu nga programi Members for Members.
Për funksionimin e kësaj oferte, do të duhej që punonjësi të paraqitet pranë DHL me një vërtetim
punësimi të muajit të fundit, që lëshohet nga kompania përkatëse me firmë e vulë dhe vërteton se
individi është aktualisht punonjës pranë biznesit. Ky vërtetim duhet të shoqërohet edhe me një
dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë).
DHL ka hapur një llogari për Export dhe një për Import me emrin e DIHA-s (për anëtarët). Pagesa
përkatëse për shërbimet do te bëhet në CASH nga vetë punonjesi i biznesit anëtar të DIHA-s.
Punonjësi që do të ketë për të dërguar apo për të marrë, duhet të paraqesë tek DHL vërtetimin e
punësimit dhe ID-në, e cila do të fotokopjohet për cdo dergese që kërkon të cojë apo të marrë.
Uljet e aplikuara për anëtarët e DIHA-s në kuadrin e programit Members for Members
E vlefshme deri ne fund te vitit 2013
DHL Worldwide Express ( Documents):

- 25%

DHL Worldwide Express ( Non Documents):

- 25%

DHL Import Express (Documents):

-30%

DHL Import Express (Non Documents):

-30 %

Për dërgesat mbi 30 kg kontaktoni me DHL për të përfituar çmime promocionale me ulje më të mëdha.
Zbritjet janë bërë duke marrë për bazë cmimet e publikuara të DHL Express.
DHL International (Albania) Ltd.
Zyrat Qendrore:
Autostrada Tirane-Durres km 8, Tirane
Shërbimi me Klientët: Tel: +355 4 2406666, E-mail: alcs@dhl.com, website: www.dhl.al
Zyrat e Shërbimit (DHL Service Points) në Tiranë dhe në qytete të tjera: Kontaktoni shërbimin me klientët
për adresat e tyre, ose vizitoni për këtë informacion ose informacione të tjera www.dhl.al.

