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MAHLE Aftermarket نماد نوآوری و کیفیت بی قید و 
شرط در زمینه تجارت جهانی صنعت اتومبیل  سازی است. 

محصوالت ما و یک شبکه لجستیک با دسترسی جهانی 
درست به اندازه اطالعات، مشاوره و خدمات برای ما 

اهمیت دارند. ما همچنین بسته  های راه حل کاملی را برای 
تمام جنبه  های تعمیر و نگهداری خودرو ارائه می  دهیم.

 آمار و ارقام 
برندهای ماجهانی

کیفیت سازنده اصلی 
)OEM( تجهیزات

 25000 

شریک فروش

 150000 

قطعه یدکی
بیش از 140 سازنده موتور 
 MAHLE و وسایل نقلیه به

اعتماد دارند

بیش از 30 مکان

1800 کارمند

MAHLE در یک خودرو از هر دو خودرو در سرتاسر جهان وجود دارد

مجموعه تمام محصوالت ما 	
توانایی اثبات شده تهیه تجهیزات از سازندگان  	

اصلی
پیشرو در تحقیق و توسعه 	
حضور جهانی 	

متخصص در زمینه مدیریت حرارتی 	
حضور جهانی 	

برند قدرتمند برای راه  حل  های سرویس  کاری 	
متخصص در زمینه تجهیزات تعمیرگاهی 	
شبکه فروش در اروپا، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای  	

جنوبی و بخش  هایی از آسیا

انتخاب اول برای خودروهای تجاری آمریکایی در  	
سراسر جهان

قطعات یدکی برای کاربردهای آفرود آمریکایی  	

برند قدرتمند برای وسایل نقلیه تجاری در آسیا 	
متخصص در کاربردهای آفرود 	
حضور جهانی 	

متخصص فیلتر 	
برند قدرتمند در اروپا 	

برند قدرتمند در آمریکای جنوبی 	
	 AM طیف کامل محصوالت
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مجموعه فعالیت  های ما

 کیفیت توأم با دوام — 
ابعاد دقیق و طول عمر باال

 قدرتمند و کارآمد — 
برای استارت عالی

ارائه خدمات درزگیر در سراسر جهان — 
برای بیش از 1 میلیون کاربرد

 راه حل  های نوآورانه — 
برای حمل و نقل آینده

 طیف فیلترهای ما — 
راه حلی پاک

 راه حل  های کارآمد — 
برای نگهداری و سرویس

 دمای بهینه — 
کنترل هوشمندانه

موتور استارت و دینامقطعات موتور

حمل و نقل الکتریکی و تجهیزات الکترونیکیفروش

تجهیزات و عیب  یابی تعمیرگاهیفیلتر

خنک  کاری موتور و تهویه هوا
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پاریس، فرانسه

 مکان  ها و 
دفاتر فروش ما

دفاتر مرکزی

EMEA دفاتر مرکزی

مراکز لجستیک

مهندسی / تولید

دفاتر فروش

پارما، ایتالیا

ازمیر، ترکیه

سنگاپور، سنگاپور

گورگان، هند

بیلستون، انگلستان

استکهلم، سوئد

کیف، اوکراین

اوبینسک، روسیه

کروتوسین، لهستان

دسین، فرانسه

شمپتر پری گریتسی، اسلوونی

اشتوتگارت، آلمان

دوناشینگن، آلمان

شرندورف، آلمان

شوبیش هال، آلمان

تورخون د آردوس، اسپانیا
فارمینگتون هیلز، ایاالت متحده

لیمیرا، برزیل

بوئنوس آیرس، آرژانتین

لرما، مکزیک

اولیو برنچ، ایاالت متحده

سنت جانز، ایاالت متحده

ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

دبی، امارات متحده عربی

شانگهای، چین

توکیو، ژاپن

سئول، کره جنوبی
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بل، آمریکا

پاناما سیتی، پاناما

فورت ورث، آمریکا

پساری، هلستان

پونا، هند



مسئوالن پاسخگویی به شما
اوالف هنینگ

مارکو ایلوتی

مورات اینس

معاون اجرایی شرکت و مدیر کل خدمات 

پس از فروش

جوانا اسکودالپسکا-ولودارزیک

EMEA مدیر خدمات پس از فروش

 مدیریت فروش استراتژیک و حسابداری 

بین  المللی خدمات پس از فروش

marco.ilotti@mahle.com

مسئول خاورمیانه و آفریقا

murat.ince@tr.mahle.com

جاناتان واکر

مسئول اروپای غربی

jonathan.walker@mahle.com

اکارت فریتز

مسئول اروپای شرقی

eckart.fritz@mahle.com

دنیل کولزی

مسئول راه حل های خدمات پس از فروش  

EMEA

daniele.colzi@mahle.com

الکساندر متسگر

مسئول اروپای مرکزی

alexander.metzger@mahle.com
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خدمات اطالع  رسانی ما
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 پورتال خدمات مشتریان 	
customercare.mahle-aftermarket.com

 صفحه اصلی 	
 mahle-aftermarket.com

 کاتالوگ آنالین 	
catalog.mahle-aftermarket.com

	 MAHLE فروشگاه اینترنتی 
eshop.mahle-aftermarket.com

 مجله دیجیتال مشتریان 	
 mpulse.mahle.com

	  mahlempulse 

در اینستاگرام

 کانال یوتیوب  	
MAHLE

 صفحه فیس  بوک  	
MAHLE

 پیام  رسان فنی  	
اطالعات فنی و نکات مفید و به  روز در مورد 
 MAHLE تعمیر و نگهداری همه محصوالت 

)به بخش "خدمات" در صفحه اصلی ما مراجعه 
کنید(

پوستر فنی 	

بروشورهای آسیب 	

ویدئو  ها و انیمیشن  های نصب 	

کتابچه راهنمای میزان پر کردن مبردهای  	
تهویه هوا و روغن کمپرسور تهویه هوا

	 MPULSE مجله مشتریان
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart /Germany

تلفن: 501-0 711 49+  

www.mahle-aftermarket.com

www.mpulse.mahle.com

MAHLE Insider


