2021. Októberi hírlevél
Kedves kereskedő Partnerünk!
I. Általános tájékoztatás a piaci folyamatokról, üzletpolitikánkról és árszínvonalunkról
A Koronavírus járvány gazdasági megpróbáltatásai talán már a végéhez közelednek, örömünkre szolgál, hogy ezt a
rendkívül nehéz időszakot Partnereink legnagyobb része kitartással és sikeresen kezelte.
Habár az elmúlt nehéz másfél esztendőben nem hangoztattuk, a Miss Bianco már a járvány kezdete óta tudatosan a
működésének legeltökétebb időszakát nyitotta meg.
Tudtuk, hogy komoly fix rezsiköltséggel rendelkező Partnereinkre üzleteik zárva tartása, nyitva tartásának korlátozása és a
vásárlóerő “fedezékbe vonulása” extrém terheket fog róni, így igyekeztünk folyamatosan lehetőleg több lépéssel előre
gondolkodva segíteni Kereskedőinket a helyzet átvészelésében.
‐ Amikor annak láttuk szükségét, a profit gondolatát is félretéve 2020 tavaszán a már felvett őszi‐téli előrendelések
90%‐át töröltük gyártóinknál, hogy Partnereinket ősszel ne hozzuk kellemetlen helyzetbe az áruátvétel
kötelezettségével.
‐ A Miss Bianco a versenytársaihoz képest minden körülmények között rendkívül alacsony árréssel dolgozik, hogy
termékeinket Önök a lehető legnagyobb sikerrel forgalmazhassák. Az Euro árfolyam azonban közel 10%‐ot
emelkedett az elmúlt 2 évben, a nemzetközi szállítási költségek rendkívüli növekedése és beszállító gyártóink
áremelései ellenére cégünk a magyar piacon egyedülálló módon a költségnövekedés legnagyobb részét
“lenyelte” annak érdekében, hogy hosszútávú partnerkapcsolatainkat és az Önök profittermelő képességét
erősítsük. Időközben ezért mindössze egyetlen alkalommal, melltartónként csupán 50‐150 Forinttal korrigáltuk
átadási árainkat, ami a fentiek tükrében csak töredéke a költségnövekedésnek.
‐ Nemcsak mi, kereskedők, hanem a fehérnemű gyártók is nagyon komoly kíhívásokkal küzdenek napjainkban.
Egyszer a teljes leállás miatt nullára eső forgalommal szembesülnek, máskor pedig az üzletek újranyitása
következtében az azonnali nagy kereslet miatt áruhiányok alakultak ki, az idei évben azonban az alapanyagok és
kész termékek lelassult‐akadozó tengeri szállítása miatt elképesztő ellátásbeli problémákkal küzdenek, akár a
legfontosabb termékeik is hiánycikkek több hónapig.
A Miss Bianco ezt a problémát extrém méretű raktárkészlettel kezeli, a gyártóknál elérhető bázis termékek
legnagyobb részéből akár 6 hónapnál is nagyobb készletekkel rendelkezünk, hogy cégünk a nehéz körülmények
ellenére is a lehető legjobb kiszolgálást biztosítsa Önöknek.
‐ A következő időszakban a tengeri szállítási költségek további drasztikus emelkedése várható, így sajnos az összes
ruházati és fehérnemű gyártó részéről biztosan jelentős áremelés jelezhető előre…
A részletezett körülményeket figyelembe véve büszkén tekintünk vissza az elmúlt időszakban folytatott üzletpolitikánkra
és köszönjük Önöknek is a kitartó együttműködést.
A fenti piaci folyamatok alól azonban cégünk sem tudja teljesen kivonni magát, hírlevelünk készültekor az EUR árfolyam
már 360 Forint felett jár. Árainkat így a lehető legminimálisabb mértékben, termékenként 50‐100 Forinttal korrigálnunk
szükséges, kivéve a Leilievet, ahol a gyártóval az utóbbi időben egyre támogatóbb kapcsolatot tudunk kialakítani.
A webshopban már az aktuális, frissített árlisták szerepelnek.
Bízunk benne, hogy jól értékesíthető termékválasztékunk esetében ez az árkorrekció nem lesz jelentős hatással az
értékesítésükre, köszönjük megértésüket. (Az október 12‐ig leadott rendeléseket az áremelés előtti árakkal számlázzuk.)
II. Akciók
Az előzőekben ismertetett gazdasági folyamatok és várhatóan folyamatosan emelkedő gyártói árak miatt cégünk több év
kihagyás után folyamatosan megújuló rendkívüli akciós kínálattal is rendelkezésükre áll a jövőben.

Az akciós kínálat kétféle elemből áll majd, hasonló előnyöket kínálva Partnereinknek:
‐ Meglevő készletünkből, régi jól ismert termékek bomba árakon (Melltartók 900Ft‐tól, női alsók 300 Forinttól)
‐ Jelenleg még egyeztetés és előkészítés alatt álló, a jövőben beszerzésre kerülő új, hihetetlenül jó ár‐érték
aránnyal rendelkező extreme alacsony áras termékek minden termékkategóriában.

Folyamatosan megújuló akciós kínálatunkból garantáltan extra árréssel értékesíthető termékekkel lepheti meg vásárlóit!
Az első akciós választék termékmintái megtekinthetők és megrendelhetőek Területi Képviselőinknél, illetve
Webáruházunk Akciós menüpontjaiban: https://missbianco.hu/rendeles.php?fkat=5
Melltartók és női alsók mellett pizsamák, női és férfi trikók, alsók, atléták, pólók és leggingsek széles választékban!
Ha esetleg a MISS BIANCO Webshop belépési adatait elfelejtette, kérjük hívja bizalommal Területi Képviselőjét, aki
gyorsan és szívesen segít, hogy használhassa felhasználói fiókját és leadhassa rendeléseit online.
III. Előrendelések
A 2022‐es tavasz‐nyári előrendelési időszak lezárult, köszönjük a leadott megrendeléseket!
Örömmel tapasztaltuk, hogy a következő szezonra magabiztosabban adták le divat előrendeléseiket, biztosak vagyunk
benne, hogy jövő tavasszal már nem kell számolnunk komolyabb üzleti leállással a járvány miatt, így jó szezonnal
nyithatják az új évet.
Az őszi‐téli divat előrendelések folyamatosan érkeznek, a jövő héten új beszállítás várható az olasz gyártóinktól.
Az áru beérkezéséről haladéktalanul értesítik Önöket Képviselőink.
IV. Új termékeink

‐ Hosszú kihagyás után újra forgalmazzuk a JADEA női alsók széles választékát! Kényelmes pamut alsók kedvező árakon!
‐ Újra folyamatosan érkeznek a PRIMAL, Enrico Coveri és LOTTO dival alsónadrágok!
‐ Új Bázis férfi termékeink: Jól csengő márkanév, esztétikus dobozos kiszerelés, ajándékként is színvonalas minőség:
Enrico Coveri és LOTTO bázis boxerek és slipek rendkívül kedvező árakon!
‐ LOTTO Férfi pizsamák bomba árakon (jelenlegi készletünk nagyon gyorsan fogy, igyekszünk újabb beszállítással pótolni)
‐ Infiore 856 Samba merevítő nélküli pamut top melltartó: https://missbianco.hu/rendeles_termeklap.php?id=3961
‐ Az idei év újdonsága a Leilieve‐től: 6025 Relax Bra: https://missbianco.hu/rendeles_termeklap.php?id=3548
‐ Sielei organikus pamut termékcsalád
‐ Natural Cotton 1452 és 1554 merevítő nélküli melltartók: https://missbianco.hu/rendeles.php?akat=103
‐ Natural Cotton 1447 brasil alsó már négyféle színben: https://missbianco.hu/rendeles_termeklap.php?id=3551
‐ A Sielei új SPACER kosaras melltartója, C‐D kosárral 80‐95 méretekben. (Jelenleg erősen lefogytak a méretek, de 2 héten
belül új beszállítás érkezik): https://missbianco.hu/rendeles_termeklap.php?akat=&id=3558
‐ Leilieve 997 és 6054 női alsók kibővített szín‐ és méretválasztékban!
Híreinkkel és újdonságainkkal kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre a szokásos elérhetőségeinken.
Üdvözlettel:
Miss Bianco Fehérnemű Nagykereskedelem

