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RedBox

RedBox is focusing on the last mile issues 
when delivering parcels to online 
shoppers in Saudi Arabia. Online 
shoppers will have one more delivery 
option when shopping online, which is 
ship to the “Nearest RedBox Locker”.

Give your residents an exclusive access to 
these lockers by hosting one of the 
RedBox lockers at your company’s 
residential area.



Benefits

. 1 It’s free of charge. RedBox does not 
charge partners when hosting lockers.

. 2 A hassle-free experience for your 
residents when receiving online 
orders.

. 3 On-screen announcements. Post 
internal announcements to your 
residents on the locker’s screen.

. 4 Commercialization of unused space by 
placing one of the RedBox lockers in 
your site.



Site Requirements
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Minimum 3m x 1m 
of indoor free space.

Electricity supply.

Easy access to 
lockers.

24/7 access.



شروط موقع االستضافة

1

2

3

4

مساحة داخلية بمقدار 
٣م x  ١م 

مصدر للطاقة.

سهولة الوصول للخزانة 
وتوفر مواقف خارجية.

الوصول للخزائن يكون ٢٤ 
ساعة.



المزايا

استضافة الخزائن هي خدمة مجانية للمناطق . ١
السكنية.

توصيل الطرود بالطريقة التقليدية غالبا هي . ٢
تجربة غير سعيدة. امنح السكان تجربة مميزة 

إلستالم طلباتهم اإللكترونية من إحدى خزائن 
ريد بوكس الذكية.

اعرض اإلعالنات اإلدارية على السكان من خالل . ٣
شاشات العرض بالخزائن.

االستفادة من المساحات غير المستخدمة . ٤
باستضافة واحدة من خزائن ريد بوكس.



ريد بوكس

تهتم ريد بوكس بتوفير حلول تخزين الشحنات 
المطلوبة من مواقع االنترنت الى العميل من خالل 

توفير خزائن ذكية. ريد بوكس تقدم خدمة استالم 
الطرود عند الطلب من شركائنا من مواقع االنترنت 

واختيار »الشحن ألقرب خزانة ريد بوكس«.

امنح السكان لديك تجربة فريدة من خالل استضافة 
إحدى خزائن ريد بوكس اليوم!



لســكنية ا طــق  لمنا ا

استضافة خزائن ريد بوكس
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