
překročte s Outsourced Services

Archive and Records Management

Archivace dokumentů ve  Vašich prostorách nejen zabírá drahý prostor 
kanceláří, ale je také na obtíž při rychlé expanzi  Vaší společnosti.  TNT 
nabízí bezpečné a dobře umístěné prostory pro  Vaší dokumentaci, ke 
které máte přístup, kdykoliv potřebujete. 

Poskytneme  Vám faxovou kopii, naskenovaný dokument zašleme emailem 
nebo  Vám jeho originál doručíme v ten samý nebo následující den 
prostřednictvím naší přepravní sítě.

Financial and Banking Distribution

Přizpůsobíme časy vyzvednutí i doručení tak, abychom dostáli nárokům na 
distribuci důležitých dokumentů pro finanční a bankovní sektor.  Vytvoříme 
distribuční model podle  Vašich konkrétních přání. 
Od dokumentů přes šeky až po cenné papíry – vše dodáme do ostatních 
bank i do poboček pomocí delegovaných vozidel s minimálními možnými 
náklady a s efektivním rozvržením tras přímo podle  Vašich potřeb.

Mailroom and Facilities Management

Postaráme se o přípravu a distribuci  Vaší korespondence, letáků a market-
ingových materiálů nejen v rámci ČR, ale i po celém světě. Jsme schopni 
zajistit mailingové služby včetně balení do fólií a tisku adresních štítků. Díky 
našim službám v této oblasti se můžete více zaměřit na podnikání 
a zefektivnit  Vaši práci.

Project Management

Oddělení speciálních služeb TNT  Vám pomůže komplexně vyřešit 
náročnou a neobvyklou organizaci přepravy i u projektů, které vyžadují 
zvláštní přístup, například stěhování výroby nebo účast na veletrzích 
a výstavách, včetně vyhotovení potřebných celních dokumentů jako je 
např.  ATA karnet, nebo přípravy výstavního stánku.

• Bezpečné umístění

•  Pick up and drop off points – můžete předat nebo vyzvednout díl 
přímo pobočkách

• Celosvětová působnost

• Integrovaný systém zpětného doplnění zásob

• Maximální pružnost

Outsourcing se stal součástí strategického 

plánování a umožňuje společnostem soustředit 

se na základní aktivity.

Vylepšete služby a snižte náklady

Outsourcing pomůže Vaší společnosti získat 

skutečné podnikatelské benefity. Naše služby 

jsou vytvořeny přesně podle  Vašich požadavků. 

Ať už zvolíte jakoukoliv službu pro Outsourcing, 

můžete si být jistí, že ji zvládneme.  

Vyslechneme  Vaše požadavky a poskytneme 

nejflexibilnější řešení tak, aby Vám maximálně 

vyhovovalo.



K O N TA K T U J T E  T N T

Kontaktujte naše Oddělení speciálních služeb. 

Odborníci  TNT  Vám pomohou vybrat nejlepší možné 

řešení  Vaší přepravy. Můžete také navštívit naše webové 

stránky www.tnt.cz v sekci „Speciální služby“.

Oddělení speciálních služeb

tel.: 257 083 444

e-mail: special.services.cz@tnt.com
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Chcete-li se soustředit na své základní aktivity a další předat do rukou odborníkům, pak využijte našich Outsourced Services.

Pokud  Vaše požadavky nemohou být uspokojeny v rámci našich stantdardních služeb, pak Speciální služby  TNT jsou tu právě pro  Vás. 
Poskytujeme nejvyšší úroveň kvality, spolehlivosti a péče o zákazníka, protože jsme tu pro to, abychom pochopili Vaše podnikání.

Speciální služby … více než  TNT

• Nižší náklady

• Vyšší kvalita služeb

• Lepší produktivita práce




