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Dla wszystkich rozwiązań 
www.mbe.pl/pl

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

Gotowy na 
świąteczny 

sezon?



  

41% klientów zmienia swoją opinię o marce
gdy dojdzie do zagubienia lub uszkodzenia przesyłki.

39% marek odnotowuje spadek lojalności z powodu 
niedostarczenia przesyłki       
w takich przypadkach zaufanie klienta może drastycznie spaść.

Nawet 79% klientów nie kupuje ponownie 
po otrzymaniu uszkodzonej przesyłki. Ryzyko, że klient nie kupi już w 
Twoim sklepie internetowym znacząco wzrasta.

Czy jesteś przygotowany do wysyłki swoich produktów w okresie świątecznym? 
Jeśli zastanawiasz się, jak chronić wartość przesyłek, na wypadek uszkodzenia 
lub utraty, MBE SafeValue może Ci pomóc: kompleksowe rozwiązanie w 
zakresie wysyłki produktów z profesjonalną usługą pakowania, dostawy i 
ochrony.

Porady jak 
zabezpieczyć 
przesyłki w
szczycie sezonu

Ochrona produktów podczas dostawy może być kluczowym czynnikiem dla 
Twojego biznesu. 

Sezon świąteczny jest tuż za rogiem, co przywołuje powracające pytanie: jak duży 
udział w Twoich przesyłkach mają uszkodzenia i straty? I co z tego wynika dla 
Twojej firmy?

Problem ten staje się coraz bardziej istotny wraz ze wzrostem zamówień online: 
uszkodzone lub zagubione paczki mogą zamienić się w niebezpieczny bumerang 
dla Twojego sklepu internetowego, powodując negatywne skutki związane z 
kosztami, wizerunkiem i niezawodnością.

Przyjrzyjmy się kilku liczbom*, aby bardziej szczegółowo zrozumieć konsekwencje.

*Źródło: Amcor.com
Zapytaj o ofertę
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Wartość 
zasługuje na 

ochronę.
Ekstremalny wzrost zamówień online, który będzie miał miejsce podczas 
nadchodzącego sezonu świątecznego, oznacza dużą ilość paczek do 
doręczenia na całym świecie w krótkim czasie. Może to oznaczać większe 
ryzyko uszkodzenia lub zagubienia przesyłki w przypadku towarów 
delikatnych lub wartościowych. Dlatego też warto szczególnie zadbać o 
ochronę swoich produktów, od momentu odbioru do chwili dostarczenia.

Wykorzystanie wysokiej jakości opakowań
Pierwszym krokiem w ochronie Twoich produktów jest wybór 
odpowiednich materiałów i techniki pakowania przesyłki.

Staranny wybór rozmiaru pudełka
Unikaj zwiększania przestrzeni w pudełku, aby zapobiec 
nadmiernemu przemieszczaniu się produktu podczas dostawy.

Potrzebujesz profesjonalnego partnera, który będzie w stanie zająć się tym 
wszystkim za Ciebie?

MBE SafeValue:
kompletne rozwiązania dla Twoich wartościowych towarów z 

profesjonalną usługą pakowania, wysyłki i ochrony.
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Ochrona 
przesyłek dzięki 
kompleksowym 

rozwiązaniom. 

Teraz, gdy zbliża się sezon świąteczny, klienci zwracają większą uwagę na 
swoje przesyłki. Pomóż im się zrelaksować, aby mogli bez obaw oczekiwać na 
dostawę swoich zakupów. Dbanie o takie aspekty jest częścią naszej pracy, 
dzięki temu możemy zoptymalizować Twój biznes.

Wybierz MBE SafeValue kompleksowe rozwiązanie, które zapewniają 
profesjonalne pakowanie, wysyłkę i ochronę w przypadku uszkodzenia lub 
utraty przesyłki..

Ponadto, dzięki MBE SafeValue 4Business możesz zabezpieczyć 
cykliczne przesyłki wykwintnych win, markowej odzieży, replik, elektroniki 
i innych. A w przypadku przesyłek specjalnych, takich jak dzieła sztuki, 
możesz liczyć na MBE SafeValue Art, który zapewnia również zwrot 
kosztów związanych z renowacją i amortyzacją dzieła sztuki.

Dowiedz się, jak MBE może Ci pomóc w ochronie wartościowych przesyłek w 
przypadku wystąpienia szkody.
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DOWIEDZ SIĘ, JAK NAJLEPIEJ
WYKORZYSTAĆ OKRES

ŚWIĄTECZNY

Kontakt z 
Centrum MBE

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



