
MBE Worldwide acquires Mail Boxes Etc. (UK) Limited
to establish a direct presence in

the UK and Ireland

Mediolan, Włochy, (31 marca, 2021): Mamy przyjemność ogłosić, że MBE Worldwide 
("MBE") nabyło Mail Boxes Etc. (UK) Limited ("MBE UK & Ireland") od byłego Master 
Licencjonobiorcy, dodając Wielką Brytanię i Republikę Irlandii do grupy krajów 
"bezpośrednio zarządzanych" w skład której wchodzą Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja, 
Polska, Portugalia, USA, Kanada, Australia i Holandia.

Łączna liczba Centrów Usług działających pod marką Mail Boxes Etc. wynosi 1 667, z 2 800 
globalnych Centrów Usług w 53 krajach na całym świecie.

MBE Worldwide jest wiodącym zewnętrznym dostawcą rozwiązań w zakresie wysyłki, 
mikrologistyki, druku i marketingu i działa pod kilkoma uzupełniającymi się markami: Mail 
Boxes Etc.(z wyjątkiem USA i Kanady), AlphaGraphics, PostNet, Spedingo.com, Print Speak, 
Pack & Send i Multicopy.

MBE koncentruje się na pierwszej i ostatniej mili usług wysyłkowych, głównie w segmencie 
ekspresowych przesyłek kurierskich i służy jako lokalny dostawca zindywidualizowanych 
rozwiązań marketingowych i poligraficznych. MBE ma wysokie osiągnięcia w szybkim 
rozwoju, zarówno poprzez wzrost organiczny - napędzany przez solidną i innowacyjną 
działalność podstawową - jak i przejęcia, które są jednym z kluczowych filarów 
długoterminowego planu strategicznego firmy.

MBE UK & Ireland, założona w 1993 r. z siedzibą w Oxfordshire, jest firmą o ugruntowanej 
pozycji i solidnych planach długoterminowych, działającą w branży wysyłek detalicznych, 
druku i usług związanych ze skrzynkami pocztowymi, z 153 Centrami Usług zapewniającymi 
wyraźną wartość dodaną swoim klientom - głównie firmom (małym i średnim 
przedsiębiorstwom) oraz konsumentom.

MBE UK & Ireland zachowa swój obecny zespół zarządzający, a jej siedziba pozostanie w 
Chipping Norton, Oxfordshire.

"To ekscytująca zmiana dla systemu franczyzowego MBE UK & Ireland", powiedział Simon 
Cowie, Prezes Mail Boxes Etc. (UK) Limited. "Połączenie sił z MBE Worldwide stwarza 
wyjątkowe możliwości synergii z naszymi kolegami, wykorzystując ich silne doświadczenie 
oparte na franczyzie, aby wspierać naszą sieć franczyzową i rozwijać naszą działalność w 
Wielkiej Brytanii i Irlandii."

"To przejęcie pokazuje zaangażowanie MBE Worldwide w rozwój marki Mail Boxes Etc. i 
sieci centrów pocztowych, paczkowych i drukarskich na kluczowych rynkach europejskich, 
w czasie zakłóceń w handlu spowodowanych BREXITem, jak również globalnej pandemii 
Covid-19", powiedział Francis Laryea, Dyrektor Zarządzający - Mail Boxes Etc. (UK) Limited.

"MBE UK & Ireland doskonale uzupełnia grupę bezpośrednio zarządzanych krajów ze 
względu na swój model biznesowy oparty na przedsiębiorczości, skoncentrowany na 
ludziach, stawiający klienta na pierwszym miejscu, który ucieleśnia naszą działalność i 
kulturę MBE" powiedział Paolo Fiorelli, Prezes i Dyrektor Generalny MBE Worldwide. 



"Cieszymy się i jesteśmy podekscytowani możliwością jeszcze bliższej współpracy z 
zespołem, aby dostarczać wysokiej jakości rozwiązania dla naszych klientów biznesowych i 
konsumenckich na rynku brytyjskim i irlandzkim."

O MBE Worldwide

MBE Worldwide S.p.A. ("MBE"), spółka prywatna z siedzibą w Mediolanie (Włochy), jest zewnętrznym dostawcą 
rozwiązań w zakresie wysyłki, mikrologistyki, druku i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
konsumentów detalicznych poprzez sieć głównie niezależnie posiadanych i prowadzonych lokalizacji. Centra 
Usługowe MBE ułatwiają działalność przedsiębiorców, osób i firm poprzez łatwo dostępną sieć dystrybucji oraz 
zindywidualizowane usługi i produkty dostarczane z wyróżniającym się i unikalnym poziomem obsługi klienta. 
MBE działa obecnie pod wieloma markami: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics, PostNet, Spedingo.com, Print Speak, 
Pack & Send i Multicopy, a jej globalna sieć liczy obecnie ponad 2.800 lokalizacji w 53 krajach, z 11.000+ 
współpracowników i sprzedażą systemową na poziomie €879 Million (US$1,004 Million) w 2020 r.

Po więcej informacji, odwiedź strony: www.mbecorporate.com -www.mbeglobal.com - www.postnet.com - 
www.alphagraphics.com - www.spedingo.com/en -www.printspeak.com - www.packsend.com.au - 
www.multicopy.nl - www.mbe.it - www.mbe.es - www.mbe.de - www.mbefrance.fr - www.mbe.pl -  
www.mbeportugal.pt - www.mbe.co.uk

Kontakt:
MBE Worldwide
Alda Rebosio
Viale Lunigiana, 35/37 - 20125  Milano, Italy
Tel. + 39 02 67 625 1
arebosio@mbeglobal.com

O Mail Boxes Etc. (UK) Limited

Mail Boxes Etc. (UK) Limited prowadzi sieć centrów pocztowych, paczkowych i drukarskich na terenie Wielkiej 
Brytanii i Republiki Irlandii. Centra MBE, prowadzone przez licencjonowanych franczyzobiorców, zapewniają 
firmom i klientom prywatnym niezawodną ekspresową i ogólnoświatową dostawę, projekty graficzne, druk, 
wynajem skrzynek pocztowych oraz usługi wirtualnego biura. W Wielkiej Brytanii i Irlandii znajduje się ponad 
150 punktów Mail Boxes Etc., będących częścią sieci ponad 1650 punktów Mail Boxes Etc. na całym świecie. 

Więcej informacji dostępnych pod numerem 0800 623 123 lub na stronie www.mbe.co.uk. Informacje dotyczące 
możliwości franczyzowych: www.mbefranchise.co.uk

Kontakt:

Mail Boxes Etc. (UK) Limited
James Simmons – Marketing Manager
15 Cromwell Park, Chipping Norton OX7 5SR. United Kingdom
Tel. 01608 649230
jsimmons@mbe.uk
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