2022 Е ТУК,
ГОТОВИ ЗА БИЗНЕС?

Нова година, нови възможности.
Грабнете ги с решенията на MBE.

Успешен
бизнес!
2022 е тук!
Компаниите прекараха голяма част от последните две години,
опитвайки се да се адаптират към извънредни обстоятелства. Как това
се отразява на вашия бизнес? Ето някои фактори, които трябва да имате
предвид, докато се подготвяте за новата година.
Никога не е имало по-добър момент да рестартирате бизнеса си.
Пейзажът може да се е променил, но може да има възможности, които
не сте обмисляли преди.
Ако оперирате B2C, сте видели колко много потребителите
възприеха електронната търговия през изминалата година,
развивайки навици за онлайн пазаруване, които ще бъде
трудно да се прекъснат. Трябва да преосмислите стратегията
си за търговия на дребно, като вземете предвид как се е
развила индустрията за електронна търговия, логистика и
корабоплаване. Но ако не сте проучили напълно наличните
опции за продажба онлайн, сега е моментът.
Ако оперирате B2B, вече знаете, че някои сектори се
бориха здраво, за да останат на повърхността, докато
други се развиха много, разгръщайки ресурсите си и се
възползваха максимално от новите възможности. Докато
се подготвяте за новата година, ще искате да проучите как
най-добре да позиционирате бизнеса си, за да осигурите
цялата подкрепа, която клиентите ви търсят.
Научете повече

2022

Нова година,
нови възможности.
Когато придобият увереност да направят всички неща, които са
пропускали толкова дълго, хората ще бъдат особено отворени за
маркетингови послания и готови да бъдат впечатлени от новите
възможности. Време е да се съсредоточите върху популяризирането
на вашия бизнес и да разширите каналите си за разпространение,
като възприемете уроците, на които ни научи 2021 г.:
БЪДЕТЕ ГЪВКАВИ

Свържете се с клиентите си, където и да се намират. Ние
можем да ви помогнем да изпратите безопасно до вашите
клиенти по целия свят.
БЪДЕТЕ НАДЕЖДНИ

Обърнете се към нови клиенти и задълбочете отношенията
със съществуващите. Не се страхувайте да разширите
бизнеса си. Ние сме тук за да покрием вашите нужди от
дигитална и физическа комуникация, с дизайн и печат,
които предават по отличаващ се начин вашето послание.
БЪДЕТЕ ТАМ

Къде търсят клиентите ви, когато купуват продукти и услуги?
Без значение дали отговорът е онлайн или офлайн: трябва
да сте там! Създайте нови възможности, като изследвате
нови канали и достигате до нови аудитории.

Дайте всичко от себе си.
Ние ще се погрижим
за останалото.
MBE ви предлага експертен опит, съвети, процедури, операции и
поддръжка на вашите нужди от логистика и електронна търговия.
Направете така че бързо и лесно клиентите да получат вашите продукти,
независимо къде по света. С MBE като ваш партньор за доставка, можете
да се съсредоточите върху това, което правите най-добре, а останалото
да оставите на нас. Нашите уникални решения за доставка ви предлагат
набор от водещи превозвачи плюс експертни съвети и поддръжка.
А ето и пример:
Съхранение на продукти и управление на поръчки при
електронна търговия.
Експертно опаковане за безопасен транзит по целия свят.
Пратките се следят постоянно за пълното Ви спокойствие.
Помагаме с документацията, включително митнически
изисквания или разпоредби.

Научете повече

your
logo

Крачка напред.
Сега, ако решите да рестартирате бизнеса си, трябва да се запитате:
моят бранд отговаря ли на моята бизнес стратегия? Все още ли се
насочвате към същата демографска група или се опитвате да навлезете
в нови пазари? Вашият имидж отразява ли вашите ценности?
Рестартирайте марката си с нов облик. Можем да ви помогнем
да обновите имиджа си – онлайн и офлайн – с нашите решения за
печат и маркетинг.
Дизайн на лого
Корпоративна идентичност и печатни материали
Дигитална и уеб реклама
Копиране, сканиране и шредиране
Уеб банери и имейл подписи

Научете повече

Последната
стъпка.
След като проучихме различните сценарии и възможности, вие просто
трябва да отговорите на последния въпрос: откъде искате да започнете?
Няма правилни и грешни отговори на този въпрос, но трябва да се вземат
предвид различните нужди , тъй като всеки бизнес е уникален!
Опитайте се да идентифицирате аспектите на вашия бизнес, които биха
могли да го стимулират през 2022 г., и се съсредоточете върху тях.
Ако не знаете откъде да започнете, ето няколко идеи за вас:
ОПАКОВАНЕ И ДОСТАВКА - попитайте ни за цени и тарифи за

куриерски услуги и вътрешни или международни доставки с
персонализирани решения.
ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ - сега е моментът да влезете в света

на електронната търговия, ако все още не сте. От създаването
на уебсайта до управлението на логистиката и доставката, MBE
Solutions са тук, за да ви помогнат.
ПЕЧАТ - свържете се с вашия MBE център, за да откриете огромна

гама от популярни печатни артикули и персонализирана
сувенирна реклама, за да укрепите комуникацията си и да
поддържате връзка с клиентите си.
МАРКЕТИНГ - изградете силна и ефективна маркетингова

стратегия. Помолете вашия MBE експерт да изгради
персонализиран маркетингов микс, съставен от различни
решения, които могат да подкрепят вашия бизнес.
Научете повече

2022 е тук,
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