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Instruktioner för presentation av Postis tjänster, bl.a. i näthandlares material och på webbplatser 
Att Postis leveranssätt presenteras på ett enhetligt sätt förbättrar kundens köpupplevelse. Med  
hjälp av dessa instruktioner kan du uppdatera uppgifterna om leveranssätt på din webbplats och 
använda dem i din egen marknadsföring. Då kan konsumenten enkelt hitta de leveranssätt han  
eller hon föredrar.
 

Innehåll: 
Posti-logotypen och hur den används 
Ikoner om leverans- och betalningssätt  
Redigerbara webbannonser och meddelanden 

Du kan hämta färdiga texter och annat material som beskriver Postis leveranssätt från   
https://www.posti.fi/foretag/losningar-for-nathandlare/material-for-nathandlare/

Kontakta brand@posti.com, om du har några frågor.  
Vi kommenterar även gärna ditt redigerade material.

https://www.posti.fi/foretag/losningar-for-nathandlare/material-for-nathandlare/
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När du börjar använda det färdiga materialet ska 
du beakta följande saker:
·  Materialen är endast avsedda för Postis   
 distans- och näthandelskunder, för användning  
 på nätet och i broschyrer samt i tryckta annonser.
·  Behåll bildernas proportioner om du förminskar  
 materialet.
·  Om du redigerar psd-materialet, ska det   
 ursprungliga materialets karaktär bevaras.
·  Ändra inte logotypens placering eller storlek.
·  Logotypens skyddsområden ska bevaras.  
 Man får inte placera text inom skyddsområdet.
·  Bevara proportionerna för materialets olika  
 element, om du ändrar storleken på materialet.
·  Materialet lämpar sig inte för mycket små  
 utrymmen/storlekar.

Kontakta brand@posti.com,  
om du har några frågor.

Vi kommenterar även gärna ditt  
redigerade material.

Rekommenderad minimibredd: 20 mm

Lämna minst en halv o-bokstav kring logotypen.

POSTI-LOGOTYPEN OCH HUR DEN ANVÄNDS
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IKONER – LEVERANS- OCH BETALNINGSSÄTT

Hämtning via Postis paketautomat 

Hämta din beställning från Postis paketautomat. 
Då paketet anländer får du instruktioner via sms. 
Paketet är en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 
Hitta paketautomat
Se video: Uthämtning av paket i paketautomat.

Hämtning via Postis paketautomat 

Hämta din beställning från Postis paketautomat. 
Då paketet anländer får du instruktioner via sms. 
Paketet är en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 
Hitta paketautomat
Se video: Uthämtning av paket i paketautomat.

Hämtning via Postis paketautomat 

Hämta din beställning från Postis paketautomat. 
Då paketet anländer får du instruktioner via sms. 
Paketet är en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 
Hitta paketautomat
Se video: Uthämtning av paket i paketautomat.

b) Logotyp i samband med beskrivningar av leveranssätten

c) Ikon i samband med beskrivningar av leveranssätten

d) Beskrivning av leveranssätt endast som text

Ikoner för betalningssätt 

Använd betalknappen för Postförskott, när  
du också visar ikoner på de andra betalsätten  
i din webbutik.

a)  Logotyp och ikon i samband med beskrivningar av leveranssätten

Hämtning i Postis automat 

Hämta din beställning i en postautomat som du väljer själv. Du 
får anvisningar för hämtningen per sms när paketet anländer. 
Paketet är en klimatvänlig Posti Green-försändelse. Var finns 
närmsta automat?

Postis täta nätverk och affärernas och affärscentrumens långa 
öppettider på kvällarna och på veckoslut garanterar att du 
kan hämta ditt paket i automaten när det bäst passar dig 
själv. Den närmsta automaten kan finnas i ditt eget husbolag. 
Då levereras ditt paket till hallen i ditt eget våningshus mot 
normal postavgift, det innebär att du inte betalar extra för 
hemtransporten.

Se video: Hämta paketten i automat (på finska)

Saknar ditt husbolag en Smartpost-automat? Läs mera.

Med hjälp av följande texter berättar du enkelt och entydigt om Postis olika leveranssätt.  
Du kan också använda Postis logotyp och/eller en ikon som beskriver leveranssättet. 
Om din näthandel erbjuder flera av Postis leveranssätt, använd Postis logotyp endast en gång. 
Postis ikoner används endast i samband med Postis leveranssätt.
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Hämtning i Postis automat

Hämta din beställning i en postautomat som du väljer själv. Du får anvisningar för hämtningen per sms när paketet 
anländer. Paketet är en klimatvänlig Posti Green-försändelse. Var finns närmsta automat? 

Postis täta nätverk och affärernas och affärscentrumens långa öppettider på kvällarna och på veckoslut garanterar att du 
kan hämta ditt paket i automaten när det bäst passar dig själv. Den närmsta automaten kan finnas i ditt eget husbolag. 
Då levereras ditt paket till hallen i ditt eget våningshus mot normal postavgift, det innebär att du inte betalar extra för 
hemtransporten.

Se video: Hämta paketten i automat (på finska)

Saknar ditt husbolag en Smartpost-automat? Läs mera.

Postis produkt som du använder: Posti Postpaket

Hämtning från post 
Hämtning från valfri post. Postis omfattande nätverk samt butikernas och köpcentrens långa öppettider på kvällarna 
och veckosluten garanterar att du kan hämta paketet nära dig och precis när det passar dig bäst. Då paketet 
anländer får du instruktioner för uthämtning via sms. Sök närmaste serviceställen.

Postis produkt: Posti Postpaket

Hämtning från butik

Webbutikens egen beskrivning

Postis produkt: Express paket

AVHÄMTADE LEVERANS

https://www.posti.fi/foretag/paket-och-logistik/smartpost/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=kDTppNKfatM&feature=youtu.be
https://www.posti.fi/foretag/paket-och-logistik/smartpost/index.html
https://www.posti.fi/privatkunder/hjalp-och-stod/servicestallen.html
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Postis hemtransport 
Posti levererar din beställning till önskad adress som en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 
Vi ringer upp dig och avtalar den lämpligaste leveranstidpunkten för dig. 

Tilläggstjänster för frakt tjänster är Installation, Transport till återvinning och Uppackning  
ur transportförpackning

Installationstjänster

Installation för vitvaror och hemelektronik: Enheten levereras, bärs in och installeras så att den är färdig 
att användas. Vi lämnar in förpackningsmaterial till behörig återvinning. Ininstallationen ingår inte ändringar 
i inredning eller förstärkning av konstruktioner, ändringar i antenn- eller elnät, rörsystem eller avlopp.

Installation för möbler: Produkten installeras så att den är klar att tas i bruk, t.ex. montering av en soffa eller 
montering av fötterna på en säng. Lätt installation tar högst 15 min.

Kom ihåg: installationsarbetena kan dras av som hushållsavdrag.
 

Transport till återvinning

Din gamla enhet transporteras till behörig återvinning i samband med att en ny levereras.

Uppackning ur transportförpackning

Försändelsen packas upp ur transportunderlaget. Förpackningsmaterialet transporteras bort och förstörs på 
lämpligt sätt. Du slipper stora mängder förpackningsavfall.

Levarans med daglig post

Delas ut i postlådan/brevinkast eller det närmaste postkontoret om försändelsen är för stor.

Postis produkt: Posti Småpaket eller Småförsändelse

Vi rekommenderar att du erbjuder denna möjlighet till kund i köpkorgen. I detta fall brevlåda är alternativ 
leveransmetod t.ex. för hämtning via paketautomat. Din kund ger dig tillstånd för att skicka tillräckligt små 
paket till hemadress dvs. Förberedda text för att lägga till i detta fall är: [ ] Det är ok att skicka mina inköp till 
min brevlåda om paketen är tillräckligt liten.

LEVERANSER TILL MOTTAGAREN
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Postis leverans till hemmet

Posti levererar din beställning till önskad adress. Försändelsen delas ut som en klimatvänlig Posti Green-försändelse 
i postlådan/brevinkastet eller det närmaste postkontoret om försändelsen är för stor.

Postis produkt: Posti Frakt Hemutdelning eller Express-frakt och överlämning utan kvittering

Leverans till arbetsplats

Gör beställningen senast kl. xxx. Posti levererar din beställning till önskad adress som en klimatvänlig Posti Green-
försändelse följande vardag senast kl. 14 eller på beställningsdagen senast kl. 16 eller följande morgon senast 
kl. 9. Om du inte är på plats, kan du hämta försändelsen på det postkontor som är närmast din arbetsplats mot 
ankomstavi. Ta med dig identitetsbevis.

Postis produkt: Express Paket
Obs: Tid xxx och  erbjudande leveranstiden kommer att bero på näthandelns egen process.
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Avhämtning på post (i utlandet)

Hämta produkter som du beställt på din post. Ta med dig identitetsbevis.

Postis product: Priority-paket

Hemleverans av paket (i utlandet)

Försändelserna levereras till adressatens adress efter eventuell importförtullning.

Postis product: EMS

Avhämtning på serviceställen (Sverige och Estland)

Hämta beställda produkter på ett serviceställe. Ta med dig identitetsbevis.

Postin product: Consumer Parcel

Avhämtning på SmartPOST-paketautomat (Estland)

Hämta beställningen från vald SmartPOST-paketautomat. Du underrättas per sms när 
paketet har ankommit.

Postis product: SmartPOST

LEVERANSALTERNATIV FÖR INTERNATIONELL NÄTHANDELN
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250 x 250 px

160 x 600 px

728 x 90 px

WEBBANNONSER – POSTIS LEVERANSER

Webbannonser 
Webbannonserna finns i olika storlekar. Du kan 
själv ändra webbannonserna till en storlek som 
lämpar sig för din webbutiks webbplats och vid 
behov byta ut texterna. I webbannonsen för Postis 
leveranser har man beaktat eventuella extrapriser.  
Webbannonserna länkas till webbutikens egen 
webbplats med information om tjänsten. Om det 
förekommer extrapris, ska på webbplatsen anges 
hur länge erbjudandet gäller. Webbannonser med 
en anknytning till paketstyrning ska länkas till sidan 
www.posti.fi/styra
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ANNONS OM HEMLEVERANS 
105 x 148 mm

ANNONS – POSTIS HEMTRANSPORT

Annons

Annonsens storlek är riktgivande.  
Vid behov kan du byta ut texterna.
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250 x 250 px

160 x 600 px

728 x 90 px

WEBBANNONSER – POSTIS HEMTRANSPORT

Webbannonser 
Webbannonserna finns i olika storlekar. Du kan 
själv ändra webbannonserna till en storlek som 
lämpar sig för din webbutiks webbplats och vid 
behov byta ut texterna. I webbannonsen för Postis 
leveranser har man beaktat eventuella extrapriser.  
Webbannonserna länkas till webbutikens egen 
webbplats med information om tjänsten. Om det 
förekommer extrapris, ska på webbplatsen anges 
hur länge erbjudandet gäller. Webbannonser med 
en anknytning till paketstyrning ska länkas till sidan 
www.posti.fi/styra
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450 x 450 px

172  x 241 px

361 x 120 px

160 x 600 px

WEBANNONSER – PAKETSTYRNING

Webbannonser 
Webbannonserna finns i olika storlekar. Du kan 
själv ändra webbannonserna till en storlek som 
lämpar sig för din webbutiks webbplats och vid 
behov byta ut texterna. I webbannonsen för Postis 
leveranser har man beaktat eventuella extrapriser.  
Webbannonserna länkas till webbutikens egen 
webbplats med information om tjänsten. Om det 
förekommer extrapris, ska på webbplatsen anges 
hur länge erbjudandet gäller. Webbannonser med 
en anknytning till paketstyrning ska länkas till sidan 
www.posti.fi/styra



Material för distans- och näthandlare – Oktober 2017
Mer information: www.posti.fi/foretag/posten-till-din-tjanst/nathandlarens-tjanster/material-for-nathandlare / brand@posti.com

300 x 75 px

300 x 75 px 300 x 75 px

300 x 75 px

140 x 300 px

140 x 300 px

WEBBANNONSER – HÄMTNING I POSTIS AUTOMAT

Webbannonser 
Webbannonserna finns i olika storlekar. Du kan 
själv ändra webbannonserna till en storlek som 
lämpar sig för din webbutiks webbplats och vid 
behov byta ut texterna. I webbannonsen för Postis 
leveranser har man beaktat eventuella extrapriser.  
Webbannonserna länkas till webbutikens egen 
webbplats med information om tjänsten. Om det 
förekommer extrapris, ska på webbplatsen anges 
hur länge erbjudandet gäller. Webbannonser med 
en anknytning till paketstyrning ska länkas till sidan 
www.posti.fi/styra
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I texterna med mer information används 
teckensnittet Arial i orange, går eller vit färg. 
Texterna ska vara tydligt skrivna, relativt korta och 
budskapet ska vara koncist. De skyddsområden 
som definierats för symbolen ska beaktas vid 
planeringen av marknadsföringsmaterial.

Teckensnitt: 
Arial

Postis orange:
CMYK COATED 0/50/100/0
CMYK UNCOATED 0/40/100/0
RGB 255/128/0
HTML #FF8000

Postis grå:
CMYK 56/30/17/52
RGB 57/74/88
HTML #394A58

Exempel på elementens stilar

ANNONS – POSTIS AUTOMAT
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Exempel på annons med information om  
Paketautomat, t.ex. för butikers eget  
marknadsföringsmaterial osv. 

Detta sätt används när undertecknaren är 
någon annan än Posti, såsom butiker och  
köpcenter.

ANNONS – EXEMPEL
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WEBBANNONSER – POSTIS LEVERANSER

WEBBANNONSER – POSTI GREEN 
– till 100 % koldioxidneutral transport

Alla Postis leveranser är till 100 % 
koldioxidneutrala. Webbannonserna finns i olika 
storlekar. Du kan själv redigera webbannonserna till 
en storlek som lämpar sig för din webbutik och vid 
behov byta ut texterna. 

Webbannonserna länkas till sidan
 http://www.posti.fi/privatkunder/
postentilldintjanst/ansvarsfullhet.html

300 x 250 px

160 x 600 px
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300 x 250 px

160 x 600 px
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