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MRW lança Serviço Urgente 13
O Serviço Urgente 13 resulta da unificação dos Serviços Urgente 12 e Urgente 15, visando oferecer
aos Clientes um produto a um valor ainda mais competitivo e flexível

(Lisboa, 05 de Janeiro de 2012) - A MRW, líder ibérica no transporte urgente de documentos e pequenas
encomendas, acaba de lançar o Serviço Urgente 13. Este novo serviço resulta da unificação dos Serviços Urgente
12 e Urgente 15 e vem permitir oferecer um produto a um valor ainda mais competitivo e flexível. O Serviço
Urgente 13 cobre todos os distritos de Portugal e Espanha para máxima comodidade do Cliente.
O Serviço Urgente 13 consiste na recolha num dia e entrega no dia seguinte até às 13 horas. A sua utilização
é uma mais-valia em diferentes contextos do mercado, simplificando a operativa de certos clientes. De salientar
que esta unificação não prevê qualquer tipo de alteração no horário de fecho das lojas no período de almoço,
uma vez que o horário de entregas não está relacionado com o horário de atendimento ao público da Franquia.
O novo serviço vem juntar-se ao portfólio de Transporte Urgente da MRW, composto pelos serviços Imediato, Urgente Hoje / 8:30h / 10h / 13h / 19 para Portugal e Urgente 8:30h / 10h / 13h / 19h para
Espanha.
Para acesso ao portfólio completo, aceda a:
http://www.mrw.pt/servicios_transporte_urgente/MRW_transporte_nacional.asp
Sobre a MRW
Criada em 1977, a líder ibérica no transporte urgente de documentos e pequenas encomendas está presente em
Portugal há 18 anos e a sua bandeira assenta na qualidade do serviço. A MRW é Master Franchising com um total
em território nacional de 48 Lojas, sendo o seu objetivo alargar o leque de franchisados com boa cultura comercial
e vasto know-how.
Com um portfólio de serviços que se adapta a todas as necessidades dos seus clientes, o seu serviço de entregas
funciona de Norte a Sul de Portugal com uma extensa frota de 250 viaturas.

Desde 1977, que a MRW tem desenvolvido e criado a partir da sua atividade principal, o transporte urgente de
mercadorias, novas modalidades e serviços para satisfazer as necessidades dos seus clientes, contando para isso
com o apoio dos seus franchisados. Atualmente, além de poder utilizar as diferentes modalidades horárias para o
envio de encomendas, o cliente pode pedir uma compra noutra cidade ou pedir uma recolha no Sábado para
entregar na Segunda-feira. Facilidades que enaltecem a qualidade do serviço prestado pela MWR. A colaboração
com instituições sem fins lucrativos, com mais de um por cento da faturação destinada à Responsabilidade Social, é
uma das áreas da empresa com grande valor. Hoje, as mais de 1300 Lojas distribuídas em Portugal, Espanha,
Andorra, Gibraltar e Venezuela, conformam um grupo humano que supera as 13 mil pessoas, totalmente à
disposição dos nossos Clientes.

