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Nya miljömärkningar, sommartider och nya tjänster!

Magnus har ordet
Vi kan med glädje se att fler bolag väljer att förlänga avtal med MPE och hälsar även nya
avtalskunder välkomna.
MPE vill slå ett slag för justa affärer och med det
menar vi, där varken mutor eller personliga
vänskapsrelationer skall avgöra affärerna.
Vi är glada över att kunna bevisa att miljömärkta
produkter kan vara effektiva, och ändå användarvänliga. Längre ner i utskicket hittar du omdömen
från användare av GreenLine-produkterna.
Utbildningarna har vi inte kunnat hålla i samma
utsträckning p.g.a. rådande pandemi, men längre
ner kan du se video från vår senaste utbildning.
Det har varit en utmaning under pandemin att få
fram vissa råvaror. Men tack vare att vi alltid har
stora lager av färdiga produkter och råvaror i lager, så har vi klarat av detta. Vissa
råvaror och även förpackningar har höjts rejält. Tack vara lagerhållningen har vi
sluppit höja priserna på produkterna och hoppas att våra inköpspriser återgår till det
normala, så vi slipper höja priser på vissa produkter.
Vi har fått mer godkännanden på produkter, mer om detta en bit ner.
MPE det digitala företaget skrev vi om i förra numret, nu kommer vi med fler nyheter!
Allt om detta och lite mer hittar du här i MPE News #36!

Vi önskar kunder, leverantörer och samarbetspartners

En trevlig midsommar & en skön semester

Bra Affärer

Sommar hos MPE

Bra Affärer handlar om bra service, produkter, produktutveckling
och support. Vi har allt för ofta,
stött på märkliga upphandlingar
där det inte kunnat redovisas, hur
utvärderingarna är gjorda.

Som vanliga har MPE öppet hela
sommaren!

Det skrämmande är, att det är
statliga- och kommunala myndigheter samt stora bolag det oftast
rör sig om.

Men under veckorna 26-32 kan
leveranstiden vara något längre.
Så kom ihåg att beställa i tid.

Kundutlåtanden om GreenLine
”Använder OFF Graffiti Remover Eco hela tiden.
Jättebra medel som inte luktar starkt.”
- Björn Hansson, Sigtuna kommun

Specialrengöringar har tvättat Futurohuset i Örebro med SPS Greenclean.

”Vi använder ofta Greenclean när vi ex. tvättar fasader, ett alroundmedel
som fungerar på det mesta...
Extra roligt är att produkten är miljömärkt Svanen”
- Peter Jenvén, Specialrengöringar Örebro

”Vi fick kanonresultat på en gångbro av plexiglas och stål.”
- Chippen, Liselott Lööf, om OFF Graffiti Remover Eco

OFF Zeus
Vårt permanenta 1-komponents klotter- och smutsskydd OFF Zeus
har bytt förpackningsstorlek och säljs nu på flaska om 1200 ML.

Utbildning med MPE
Varje år utbildar MPE 300-400 personer, något vi är stolta över och som våra kunder uppskattar.
Årets sista öppna utbildning håller vi i Stockholm 14-16 september, här finns vårt
preliminära kursschema! Läs allt om våra utbildningar här.
Här kommer en film från vår senaste kurs i Göteborg:

Avtalskunder
På senaste tiden har MPE förlängt tidigare avtal med kunder, men även tecknat
nya avtalskunder! Här är de senaste avtalen som tecknats:

Utbildning med MPE
En video från när Jerry var ute med våra kunder Servicegruppen i Europa.
Tak, fasader och balkonger på bostadsrättshus i Västerhaninge tvättas med BCS
Amor Alg.

MPE - Det digitala företaget
Under pandemin har inte kundmöten sett ut som tidigare, en hel del fysiska kundmöten har ersatts med Zoom- och Teamsmöten, vilket kanske inte är lika trevligt.
Men det är bättre för miljön och mycket snabbare till att genomföra kundmöten och
problemlösning.
Som vi berättat om tidigare så kör vi livesändningar i
Facebook-gruppen MPE Live.
Men, från 1/9 kommer vi även att använda oss av
Microsoft Bookings! Detta innebär att ni kommer
att kunna boka in ett möte direkt i en kalender på
vår hemsida. Mötet kan handla om en produkt- eller
problemlösningsfråga, men kan även användas då ni

Den tyska marknaden
Vi har sedan tidigare våra produkter OFF Graffiti Remover Eco, OFF Graffiti Remover Eco Gel och OFF Shadow Remover Eco märkta med Bra Miljöval - något vi
är väldigt stolta över.
Nu kan vi lika stolt meddela att vi har två produkter godkända hos Bra Miljöval
på den tyska marknaden, nämligen:

OFF Graffitientferner

OFF Graffitientferner Gel

Inte nog med det - vi har fått produkterna godkända av Deutsche Bahn och även
tecknat återvinningsavtal med Landbell AG.

Kampanj 23 juni - 7 juli
Just nu har vi kampanj på produkterna nedan, priset gäller vid köp av hela kartonger (12*1L, 4*5L eller 1*25L).
Order kan som vanligt läggas på mpei.se, via telefon eller mail.

Fresh Air
1L - 62,10 kr (ord. 138,00 kr)
5L - 300,50 kr (ord. 670,00 kr)
Eliminerar dålig lukt. Omvandlar organiskt material till vatten och
koldioxid. Kan användas för att ta bort gamla och nya fläckar, och
obehaglig lukt från urin, avföring, spyor, blod, mjölk, kaffe och annat
organiskt material.
Visa på mpei.se

OFF Lin

5L - 300,00 kr (ord. 750,00 kr)
25L - 1 460,00 kr (ord. 3 650,00 kr)
Ett förtjockat klotterskydd som med fördel
kan användas på puts och mycket porösa ytor.
Listad i Svanens Husproduktsportal.
Visa på mpei.se

MPE Desinfektion
1L - 50,40 kr (ord. 112,00 kr)
5L - 234,00 kr (ord. 520,00 kr)
Ett effektivt desinfektionsmedel - helt utan alkohol. Den vattenbaserade produkten, är helt utan skadliga kemikalier, färger eller alkohol.
Visa på mpei.se

Ögonspray 40ml
79,58 kr (ord. 179,00 kr)
Steril ögonspray med spoltid på 1 minut.
Visa på mpei.se

