
Min løsning til Grafisk Design & Print



Indbringelse af erstatningskrav for 
print-relaterede fejl spilder dyrebar 

tid, og giver dårlige nerver

Én partner, som kan konsolidere al 
vores markedsføring på print,

vil øge vores time-to-market 
effektivitet

Jeg har brug for en  print partner, 
som er 100% pålidelig, og som jeg 

nemt kan tale med

Jeg har brug for ideer: effective 
designs, der er integreret med vores 

kommunikationsstrategi, så de forbedrer 
min virksomheds positionering

Tiden er knap: at jagte den rigtige 
designer eller printleverandør er ikke 

vores kerneforretning

Prisen er vigtig, men at få mine 
kommunikationsmaterialer til tiden 

og i den bedste kvalitet betyder 
mere

Print-klare filer er meget tekniske, og 
fejl koster tit dyrt i tid og penge

HAR DU NOGENSINDE TÆNKT...



ENKELTSTÅENDE ELLER LØBENDE OPGAVER? 

FØR, 

UNDER 

OG 

EFTER 

 HVER

PRINTOPGAVE

MBE Grafisk Design & Print kompakt!

 MAIL BOXES ETC.   MENNESKER.   TILLID.   EKSPERTISE.

NOGEN

HAR

STYR PÅ

DET

FOR DIG

HAR DU NOGENSINDE TÆNKT...

SOMEONE

IS IN 

CONTROL

FOR 

YOU

1. FØR-PRINT

3. EFTER-PRINT

2. P
RI

N
T

MBE CENTER

GRAFISK DESIGN

   REKLAMATIONS-
  HJÆLP

IDÉER

LOYALITETS-
PROGRAM

 SKRÆDDERSYET
FAKTURERING

LEVERINGSTIDS- 
KONTROL

LEVERINGS-
BEKRÆFTELSE

KVALITETS-
TJEK

DEN RIGTIGE
PRINTER-

TEKNOLOGI

FILTJEK

LEVERING I
HELE VERDEN



VI LØSER DET SAMMEN!



VORES LILLE VIRKSOMHEDS MENNESKELIGE 
KAPITAL KAN UDVIDE DIN!

GØR DET UMULIGE MULIGT.

Udvikling
Kommunikationsstrategi

Kreative ideer
Grafisk design

Vareprøver

Rådgivning
Virksomhedsidentitet 

Teknisk produktsupport
Print teknisk support

Markedsføringspositionering

Pre-Printing
Filtjek

Kontrol før tryk
Farveprøvetryk

Layoutprøvetryk

Print
Den rigtige print teknologi

Kvalitetstjek
Produktions- og leveringskontrol

Problemhåndtering

Logistik
Mailings

Emballage-ekspertise
Mikrolager

Forsendelse til hele verden

Post-Printing
Meddelelse om levering

Reklamationshjælp
Konsolideret fakturering



FIND DEN OPTIMALE 
PRINT-LØSNING  
SAMMEN MED MBE!

MBE er 
lokale, personlige og engagerede

_____ 

i dig og din virksomhed. Vi udformer gerne de
_____ 

markedsføringsmaterialer, der skal sikre at du når dine 

strategiske mål. 
_____ 

Vi håndterer markedsføringsstrategi, budget, tidsplan, 
kvalitet og vi deler ansvaret for at positionere

_____ 
din virksomhed på den måde, og i de markeder, 

der er vigtige for dig.



Vi er tæt på dig
Bare ring eller besøg os for at 

tale med rigtige mennesker om 
den bedste måde til at nå dine 

markedsføringsmål
Hvis du ikke kan besøge os, 

så kommer vi gerne ud til din 
virksomhed! 

Vi arbejder for dig
Vores kunder forbinder deres liv og 

deres virksomheder til MBE.
MBEs iværksættere knytter deres 

virksomheds succes til deres kunder.
Vi gør det muligt. 

Vi er ligesom dig
Vores kunder er afhængige af 

komplekse teknologier i bevægelse 
og markedsføringsdrevne sektorer, 
men mennesker forbliver i centrum 

af hver eneste opgave.

FRA IDÉ  TIL EFFETIV
 KOMMUNIKATION.

MBE GØR DET MULIGT! KAN VI GØRE NOGET FOR DIG?

MBEs brede vifte af produkter, ydelser, kompetencer og 
ressourcer hjælper små og mellemstore virksomheder 
til at kommunikere med store markeder  i hele verden 

EN SNAK KOSTER 
KUN EN SMULE.

ET TILBUD ENDNU
MINDRE.
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ANDRE YDELSER
ALT HVAD DU HAR BRUG FOR!

HAR DU BRUG FOR ET TILBUD ?
Mail Boxes Etc. gør livet lettere for iværksættere,folk og virksomheder over hele verden.
En let adgang til distributionsnetværk og skræddersyede tjenester og produkter, der leveres med en fremragende og unik kundeservice. 

www.mbedenmark.dk 

GRAFISK DESIGN & PRINT   
NÆSTEN ALT PÅ ALTING

DETAILHANDEL LOGISTIK
MIKRO-HÅNDTERING, MEGASTORE MULIGHEDER!

POSTTJENESTER   
PERSONLIG TIL VIRTUEL!

PAK & SEND
NÆSTEN ALT HVOR SOM HELST!


