
Min løsning til Emballering og Forsendelse



HAR DU NOGENSINDE TÆNKT...

Jeg har brug for en fragtpartner, 
der er 100% pålidelig, 

og som jeg nemt kan tale med

Afkodning af priser og tillægs-
gebyrer på ekspreskurerer

er ikke vores kerneforretning

Indsendelse af erstatningskrav for 
forsinkelser og skader koster dyrebar 

tid og nerver

Prisen betyder noget, 
men at min forsendelse ankommer til 

tiden og i ét stykke betyder mere

En senere afhentningstid
kunne frigøre timer og forbedre vores 

driftseffektivitet

Én samlet faktura 
for al transport kan reducerer admin-

strationstid og
forbedre cash flow

Omstændelig udfyldning af fragt-
dokumenter gør kun tingene nemme-

re for transportfirmaet, ikke for mig 



 MAIL BOXES ETC.  MENNESKER.   TILLID.   EKSPERTISE.

MBE Pack & Ship kompakt!
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VI LØSER DET SAMMEN!



VORES SMÅ MENNESKELIGE 
KAPITALRESSOURCER KAN UDVIDE DINE!

GØR DET UMULIGE MULIGT.

Afhentning
Du planlægger det

Hjem, kontor eller andet
Emballeret, ikke emballeret

Enkelt, flere pakker

Emballering
MBE Emballeringsekspertise
Certificerede emballerings-

materialer
Stødbestandig emballage

Før - Forsendelse
Udskrivning af etiketter

Proforma faktura
Toldkonsultation

Importdokumentation

Forsendelse
Ekspreskurer

Lokalt til verdensomspændende
Tilbageleveringer

Opbevaring indtil afhentning
Alternativ levering

Sporingsmeddelelser undervjes

Logistik
Opfyldelse
Mikrolager

Paller
Udvalg

Efter - Forsendelse
Hjælp til skadeserstatning

Samlet faktura
Leveringsmeddelelse

Transportrapportering



MBE 
benytter sig af sin viden

og relationer med førende 
fragtfirmaer såsom UPS, FedEx, TNT, 

GLS, Postnord, osv.
_____ 

til at afhente millioner af forsendelser årligt i alle 

former, størrelser og vægtklasser
_____ 

 på vores lokale logistikcentre
_____ 

fra enkeltpersoner og virksomheder (store og 

små) 
_____ 

til modtagere i den anden ende af 

byen eller på anden side af 

jordkloden.

FIND DEN OPTIMALE 
FRAGTLØSNING 
SAMMEN MED MBE 



MBEs brede udvalg af produkter, tjenester, færdigheder og ressour-
cer, som alle er samlet i dit lokale MBE center, forbinder vores 

kunder med andre mennesker og virksomheder over hele verden.

MBE FÅR TING I BEVÆGELSE! KAN VI GØRE NOGET 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.

EN SNAK KOSTER 
KUN EN SMULLE.

ET TILBUD ENDNU 
MINDRE.

TRANSPORTLØSNINGER AF 
HVAD SOM HELST TIL HVOR SOM HELST. 
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DETAILLOGISTIK
MIKRO-REALISERING, MEGA- MULIGHEDER!

POSTTJENESTER    
PERSONLIG TIL VIRTUEL!

GRAFISK DESIGN & PRINT   
NÆSTEN ALT PÅ ALTING!

ANDRE TJENESTER
ALT HVAD DU HAR BRUG FOR!

PACK & SHIP 
NÆSTEN ALT HVOR SOM HELST!

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

www.mbedenmark.dk 


