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De la qualitat de l'embalatge, a la gestió professional dels enviaments fins
l'entrega: A Mail Boxes Etc. trobarà un servei de qualitat per als seus enviament.

SERVEI DE MICROLOGÍSTICA: Si ens ho

de les 9 del matí a les principals àrees empre-

tació. Mail Boxes Etc. efectua enviaments a

demana, confeccionem i enviem el seu mate-

sarial d'Europa. Express: Lliurament al matí de

baix cost a tota la PENÍNSULA IBÈRICA i a tot el

rial emmagatzemat al nostre centre Mail Boxes

l'endemà. Express Saver: Lliurament a l'en-

MÓN utilitzant els millors Courier Express; en

Etc., segons les seves instruccions.

demà durant el dia. Standard: Lliurament pro-

particular Mail Boxes Etc. ha elegit United

gramat entre dos 2 i 3 dies hàbils.
SERVEI D'EMBALATGE: Som professionals en

Parcel Service (UPS) i Federal Express
(FedEx) i pot oferir una tarifa de preus més

tècniques d'embalar per confeccionar paquets,

SERVEIS PER A ENVIAMENTS INTERNACIO-

reduïda, atès que MBE és el primer client arreu

embolicar equips, mostres... utilitzant els mate-

NALS: Express: Lliurament al matí (Consulteu-

del món d'aquestes companyies. Així mateix,

rials més adequats per a cada producte.
DOCUMENTACIÓ DE TRANSPORT: Ens ocu-

ne el temps de trànsit). Express Saver

aquestes són les dues empreses de lliurament

Worldwide: Lliurament durant el dia (Consul-

de paquets i missatgeria urgent del món i líders

teu-ne el temps de trànsit)

pem de redactar els documents necessaris per

en servei de transport, logística, capital i
comerç electrònic, amb els quals es disposa

a cada enviament, l'assessorem i l'ajudem en el

IMPORTACIONS. Express: Definitivament un

d'una completa gamma de solucions per a sin-

tràmit de les gestions duaneres.

lliurament Express, de porta a porta, lliurament

cronitzar el flux de mercaderia de qualsevol

duaner incloses per a documents i béns sub-

empresa.

SERVEI DE SEGUIMENT I CONFIRMACIÓ DE

jectes a càrrecs aranzelaris a més de 211 paï-

LLIURAMENT: Possibilitat de verificar per

sos del món, creat per a enviaments de qualse-

També oferim el servei INSTANT MÀRQUE-

Internet l'estat del seu enviament. Cada envia-

vol pes en els paquets individuals no superin el

TING: un servei que permet trobar, en un

ment que dugui a terme amb Mail Boxes Etc.

pes de 68 quilograms

tindrà el comprovant d'enviament i de lliura-

mateix centre, la més amplia gamma de solucions per a la comunicació empresarial, comu-

ment de la seva mercaderia. No es preocupi

MISSATGERIES I MUDANCES DIRECTES A

nicacions senzilles, fàcils i eficaces, des de les

perquè el seu enviament està totalment contro-

TOT EL MÓN

targetes de visita a pòsters, des dels desplega-

lat amb el millor sistema informàtic de segui-

bles fins a publitrameses, des de tríptics als

ment de paqueteria.

catàlegs...

Mail Boxes Etc. és la
franquícia líder mundial
en serveis postals, de
comunicació i de suport a
l'activitat de les empreses

93 804 82 36
Nascuda al 1980 a San Diego, Califòrnia, Mail
Boxes Etc. ha aconseguit en molt poc temps,

• Enviaments urgents o estàndards de
paqueteria o documentació

Des de la seva empresa, i amb una senzilla trucada de telèfon, pot confiar al nostre equip la

magnitud i ressò internacional. Avui en dia hi

• Transport de palets via aèria o terrestre

gestió dels seus enviaments. Escollir MAIL

ha 38 centres a tot Catalunya, 98 a Espanya i

• Servei i material d'embalatge

BOXES ETC. significa simplificar la seva activi-

un total de més de 6.000 franquícies MBE que

• Serveis de missatgeria directa a

tat quotidiana, estalviant-se temps i diners:

es reparteixen en 76 països dels cinc continents.

qualsevol punt del món
• Serveis personalitzats per a lliuraments
a hotels, fires, congressos...

SERVEI DE CONSULTORIA: Per a tots els
enviaments li aconsellem el servei més conve-

El centre Mail Boxes Etc. d'Igualada està espe-

• Agrupament a tot Europa

cialitzat a donar servei actiu a qualsevol tipus

• Servei de càrrega aèria i marítima

d'empresa de l'Anoia i de les terres de Lleida

• Mudances

SERVEIS ADDICIONALS: Oferim una extensa

podent beneficiar-se de més de 20 serveis inte-

• Disseny gràfic i impressió

selecció de serveis addicionals, enviament

grats que ofereix la franquícia.

... només cal una
trucada i MBE Igualada
s'encarrega de tot ...
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i particulars.

nient i el més adequat a les seves necessitats.

• Servei complet de copisteria

assegurat, amb reemborsament, emmagatze-

• Enviaments de diners a tot el món

matge, lliurament en horaris preestablerts...

(Western Union)
• Bústies privades 24 hores

RECOLLIDA A DOMICILI: Indicant-ho amb

• Material d'oficina

antelació i el volum, recollim els seus paquets a

• Etc. Etc. Etc.

la seva empresa.

MAIL BOXES ETC... el servei més excepcio-

Sempre que ho necessiti i ens avisi amb antela-

En el nostre centre els oferim el servei de

nal

ció, l'equip de Mail Boxes Etc. Igualada-Lleida li

DISSENY GRÀFIC I IMPRESSIÓ de qualsevol

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA: Enviem

ofereix la possibilitat d'efectuar enviaments

tipus de document amb la millor qualitat i rapi-

una única factura mensual completa amb un

directes porta a porta amb el corresponent

desa a uns preus molt competitius; també efec-

simple informe pel control dels seus envia-

comprovant de lliurament immediat per correu

tuem fotocòpies en blanc i negre, fotocòpies

ments.

electrònic.

en color, ampliacions, reduccions, enviaments

ATENCIÓ PERSONALITZADA: Sempre que es

MISSATGERIA LOCAL, PROVINCIAL,

espiral metàl·lica o plàstica... sempre amb els

vulgui posar en contacte amb nosaltres acce-

NACIONAL, EUROPEA I INTERNACIONAL.

de correu electrònic, enquadernacions amb
millors materials i utilitzant l'ultima tecnologia
disponible al mercat.

dirà directament amb un professional Mail
Boxes Etc. d'Igualada i oblidi's de les trucades

PER QUÈ CAL ESCOLLIR MAIL BOXES ETC.

als 902 i truqui al telèfon 93 804 82 36.

IGUALADA LLEIDA?

** Mail Boxes Etc. Igualada, els pot oferir

Mail Boxes Etc. és l'aliat ideal per a la petita i

MAIL BOXES ETC. està pensat com un centre
de serveis integrals.

serveis de lliurament personalitzat a qualse-

mitjana empresa, per a tots els treballadors

vol lloc del món, consulti'n els serveis.

autònoms i per a particulars que ofereix un

SERVEIS PER A ENVIAMENTS NACIONALS I

tres serveis són els ENVIAMENTS DE

A EUROPA: Express Plus: Lliurament abans

MERCADERIA així com paquets i/o documen-

baix cost i una màxima eficàcia. Un dels nos-
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