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Huutopaketteina kulkevat yhä suuremmat lähetykset – Matkahuolto ja Sanoma laajentavat
yhteistyötään
Huuto.net tarjoaa kuluttajille entistä enemmän vaihtoehtoja Huutopakettien lähettämiselle, kun
Matkahuolto ja Sanoma laajentavat yhteistyötään. Suomen suurimmassa vertaiskauppapaikassa
tuotteita myyvät ja ostavat asiakkaat voivat jatkossa valita aiempaa useammista lähetysvaihtoehdosta
ja lähettää entistä suurempia tuotteita. Matkahuollon Huutopaketteina kulkevat nyt myös polkupyörät.
Vertaiskauppa käy vilkkaana – Matkahuolto on kuljettanut vuoden aikana jo yli 100 000 Huutopakettia.
Huuto.net-verkkopalvelussa käytävä kauppa tapahtuu pääasiallisesti yksityishenkilöiden välillä. Matkahuolto
mahdollistaa vertaiskaupassa asioiville turvallisen ja helpon tavan lähettää Huutopaketteja – lähettäjän ei
tarvitse huolehtia osoitekorttien kirjoittamisesta tai tulostamisesta ja paketin voi laittaa matkaan lähimmästä
Matkahuollon Pakettipisteestä, esimerkiksi Siwasta tai Valintatalosta.
Huutopakettina voi nyt lähettää paketteja aina 35 kiloon asti
Palvelun laajennuksen myötä kuluttajat voivat lähettää entistä suurempia tuotteita. Kuljetuksen hinta määrittyy
paketin koosta riippuen. 0–1 kilon painoisen S-koon paketin hinta on 5,95 euroa ja 1–10 kilon painoisen Mkoon paketin hinta 6,95 euroa. S- ja M -kokoiset paketit voi lähettää ja noutaa Matkahuolloista, Siwoista ja
Valintataloista sekä muista Matkahuollon Pakettipisteistä.
L-kokoisena Huutopakettina voi lähettää 10–35 kilon painoiset paketit 7,95 euron hintaan. Huutopakettina
kulkevat myös polkupyörät. Tavanomaisen kaksipyöräisen polkupyörän voi lähettää Huutopakettina 15 euron
hintaan. Suurikokoiset Huutopaketit lähetetään ja noudetaan Matkahuollon toimipaikoista ja asiamiehiltä,
mutta ei kaupoista.
Toimitusaika Matkahuollon kautta lähetettäville Huutopaketeille on 1–3 arkipäivää. Voimassa olevan hinnan
Huutopakettilähetykselle voi tarkistaa Huuto.netin verkkosivuilta.
Huutopakettipalvelun laajennus ei aiheuta muita muutoksia. Vertaiskauppapaikan asiakkaat voivat entiseen
tapaan hankkia paketilleen kuljetuksen suoraan Huuto.netistä. Lähetyksen voi halutessaan pakata itse tai
hankkia pakkausmateriaalit Matkahuollon Pakettipisteestä. Tilauksen vahvistamisen yhteydessä saatua
lähetyskoodia vastaan lähetyksestä huolehtii Pakettipisteen henkilökunta, joten lähetyskoodi tulee ottaa
mukaan.
Verkossa ostaminen ei katso kellonaikaa
”Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman vaivattoman tavan lähettää ja vastaanottaa paketteja
ilman osoitekorttien tulostamista tai tuotteelle sopivan pakkausmateriaalin etsimistä. Pakettipisteemme
sijaitsevat usein aivan Huuto.netin kautta pakettia lähettävän tai vastaanottavan asiakkaan reitin varrella ja
palvelevat niin arkisin kuin viikonloppuisinkin aamuvarhaisesta iltamyöhään. Verkossa ostaminen on vilkasta
eikä siellä asioiminen katso kellonaikaa, ja siksi myös kuljetuspalvelujen tarjoajan on toimittava asiakasta
lähellä ja häntä parhaiten palveleviin kellonaikoihin”, kertoo liiketoimintapäällikkö Erkki Vehman
Matkahuollosta.
”Huuto.net huolehtii kaupankäynnistä kuluttajien puolesta, vaikka ostaja ja myyjä asuisivat eri puolilla
Suomea. Yhteistyö Matkahuollon ja Suomen Lähikaupan kanssa tarjoaa kaikille 1,8 miljoonalle
käyttäjällemme helpon tavan toimittaa Huuto.net-ostokset perille. Potentiaali on merkittävä, sillä vuosittain
Huuto.netissä tehdään reilusti yli 2 miljoonaa kauppaa”, kertoo Huuto.netin business manager Aki Helin.
Oy Matkahuolto Ab on suomalainen bussiliikenteen palvelu- ja markkinointiyritys, jonka pääliiketoiminta-alat ovat Matka- ja
Pakettipalvelut. Matkapalvelut ylläpitää ja kehittää julkisen joukkoliikenteen matkustuspalveluja, muun muassa
valtakunnallisia aikataulu- ja matkakorttijärjestelmiä. Pakettipalvelut ylläpitää ja kehittää bussiliikenteeseen perustuvaa
paketinkuljetusjärjestelmää, jonka kautta paketteja voi lähettää ympäri Suomen sekä yhteistyökumppanuuksien ansiosta
ympäri maailmaa. Yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Matkahuollon palveluverkosto kattaa 2 000 palvelupistettä
ympäri Suomen. www.matkahuolto.fi
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Matkahuollon pakettipisteiden määrä kasvaa kysynnän tahdissa
Matkahuollon Pakettipisteiden verkko kasvaa entisestään, kun kuluttajille ja yrityksille kuljetuspalveluja
tarjoava Matkahuolto lisää pakettipisteidensä määrän nykyisestä 1 100 pakettipisteestä 1 300 pisteeseen
vuoden loppuun mennessä. Kasvua siivittävät kotimaisen ja ulkomaisen kuluttajaverkkokaupan nousun
lisäksi Huuto.netin kaltaiset vertaiskauppasivustot, ja Matkahuollosta arvioidaan kuluttajien välisen
verkkokaupan kasvun jatkuvan edelleen. Pakettipisteverkoston kasvattamisen myötä Matkahuollon
tavoitteena on tarjota asiakkaille jatkossakin maan tihein ja laajimmin aukioloajoin henkilökohtaisesti palveleva
pakettipisteiden verkosto.
Tutustu Matkahuollon palveluihin myös Facebookissa http://www.facebook.com/matkahuolto ja Twitterissä
http://twitter.com/matkahuolto sekä Matkahuollon Kahvila-blogissa osoitteessa http://kahvila.matkahuolto.fi.
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