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Dla wszystkich rozwiązań
 www.mbe.pl/pl

MBE. Wszystko w jednym miejscu.
Jeden partner, wiele usług.

Gotowy na 
sezon 

świąteczny?



Jak sprawnie 
prowadzić sklep 
internetowy podczas 
świątecznego 
szczytu.

Przygotuj się na wysyłkę swoich produktów na cały świat 

podczas sezonowych szczytów dzięki wsparciu ekspertów z 

MBE.   

Klienci odliczają dni do Sezonu Świątecznego. Zgodnie z trendami, zakupy 

rozpoczynają się coraz wcześniej, nawet na kilka miesięcy przed świętami. To 

oznacza, że klienci już teraz przygotowują się do kupna dekoracji, prezentów, 

ubrań i nie tylko. Aby przykuć ich uwagę podczas sezonu świątecznego 2022, 

małe i średnie przedsiębiorstwa muszą priorytetowo podejść do obsługi 

klienta. Dlatego właśnie proces wysyłki stanowi punkt zwrotny konwersji. 

Czy Twoja firma jest gotowa do poradzenia sobie ze szczytem sezonu 

wysyłkowego?

Przyjrzyjmy się kilku liczbom*, aby zrozumieć, jak rośnie zapotrzebowanie 

konsumentów i jak zmieniają się ich zachowania podczas sezonu 

świątecznego.



Zapytaj o ofertę

*Źródło: zhenhub.com

Te liczby uwydatniają wpływ, jaki dla firm może mieć wysyłka w tym 

szczególnym okresie roku. Przygotuj swoją działalność z 

wyprzedzeniem, korzystając ze wsparcia doświadczonego partnera 

biznesowego. Poznaj naszą szeroką gamę usług i dostosowanych do 

potrzeb rozwiązań w zakresie pakowania i wysyłki produktów na cały 

świat, aby bez przeszkód korzystać ze szczytu sezonu wysyłkowego.

57% kupujących

wybrało internetowe kanały zakupowe w 
okresie szczytu świątecznego w 2021 r.

+42% więcej kupujących
na świecie zamierza w 2022 roku rozpocząć 
kupowanie prezentów wcześniej jako sposób 
na uzyskanie lepszych ofert.

25.7% wszystkich przychodów

ze sprzedaży w okresie świątecznym
w 2020 roku wygenerowały sklepy internetowe.

https://www.mbe.pl/pl


Zoptymalizuj 
swoją organizację 

pracy, aby 
wykorzystać

sezon świąteczny.

Gdy firma pracuje na najwyższych obrotach, naprawdę można zdać sobie 

sprawę z tego jak wiele znaczą kompetencje. Wsparcie niezawodnego i 

kompetentnego partnera, jakim jest MBE, robi różnicę: to idealna pomoc w 

zarządzaniu przesyłkami międzynarodowymi i wszelkimi działaniami 

związanymi z pakowaniem i wysyłką.

Poniższe dane podkreślają, jak jakość wysyłki jest kluczowym aspektem, 

aby zmierzyć się z sezonem świątecznym i zatrzymać Klientów w swoim 

sklepie internetowym. Spójrz.

+14,1% wzrost sprzedaży na święta

przewidywane jest na listopad i grudzień, w tym 
w sklepach internetowych*.

42% kupujących opuszcza stronę

jeśli opcje wysyłki są ograniczone lub nie mają 
opcji "kup online i odbierz w sklepie "**.

*Źródło: cnbc.com



Mając u boku właściwego partnera, możesz zoptymalizować procesy 

związane z wysyłką i dotrzeć do swoich klientów na całym świecie. Z 

rozwiązaniami w zakresie pakowanie i wysyłki MBE otrzymujesz 

dostosowane do potrzeb wsparcie, które obejmuje:

 Odbiór towaru na żądanie

 Pakowanie z użyciem specjalistycznych technik i materiałów.

 Wybór usługi kurierskiej dostosowanej do potrzeb

 Przygotowanie dokumentów przewozowych i procedur celnych.     

 Śledzenie przesyłek do miejsca docelowego.

Zapytaj o ofertę

**Źródło: risnews.com

34% chce aktualizacji na urządzeniach       

mobilnych
aby poznać status ich przesyłki**.

35% klientów jest zniechęconych

gdy zasady zwrotów są zbyt restrykcyjne**.

https://www.mbe.pl/pl
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DOWIEDZ SIĘ, JAK NALEPIEJ 
WYKORZYSTAĆ OKRES ŚWIĄTECZNY

Kontakt z MBE 
Centrum

https://www.mbe.pl/pl/lokalizator-punktow



