DESTRAVANDO O
FUTURO DA LOGÍSTICA
PARA E-COMMERCE

POR QUE SMART LOCKERS
A "last mile" representa entre
50% e 64% dos custos de frete.
Com smart lockers, você consolida
envios por região, alcançando
clientes de áreas restritas, podendo
ter pagamento na retirada e até:
+10x velocidade de entrega
-40% custos de frete
-90% entregas não realizadas

OPERAÇÃO MAIS EFICIENTE

CHECKOUT

SEGURANÇA

CONVENIÊNCIA

Integre nossa API em
seu checkout e
apresente os lockers
disponíveis para seu
cliente escolher
onde retirar.

Pacote entregue, código
na mão: o cliente recebe
por e-mail ou sms uma
senha exclusiva a ser
informada na tela do
armário escolhido.

O pedido pode ser
retirado - e até mesmo
pago no armário - a
qualquer hora do dia.
Todos os dados ficam
registrados em relatórios.

myboxit.com.br

•

@boxitbrasil

VANTAGENS PAR A

O SEU N EGÓC I O
A logística com smart lockers já é realidade nos EUA e Europa há
quase uma década e tendência no Brasil, onde até 20% dos
e-commerces pretendem adotar a modalidade até 2021.
Confira porque a sua empresa também deve adotar nossas soluções:

SELL E RS

L OGÍS TIC A

Mais conveniência para clientes
que ficam muito tempo fora de
casa ou moram em áreas restritas

Redução expressiva de
custos operacionais e
melhor giro de volumes

Menos problemas com entregas
não realizadas por ausência

Consolidação de
entregas por região

Mais facilidade para
devoluções (logística reversa)

Menor distância média e melhor
uso de veículo por destino

Envio de volumes com
dimensões não convencionais

Redução drástica nas tentativas de
entrega por ausência de destinatário

Possibilidade de
branding nos lockers

Menor emissão de poluentes

POR QUE USAR AS SOLUÇÕES DA BOXIT?
Atendemos milhares de clientes na América Latina,
incluindo marketplaces globais, com altos níveis de
satisfação e tecnologia proprietária, finalista do
Innovation Awards Latam 2019.
•
•
•
•

Integração com Mercado Pago e WhatsApp Pay
Fabricação no Brasil
Monitoramento 24/7 com vídeo e equipe de suporte
1.500 pontos credenciados para instalação de lockers

Entre em contato hoje mesmo e abra
as portas para o futuro da logística.

myboxit.com.br

•

@boxitbrasil

