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Noul design pentru ambalaje

MAHLE Aftermarket

CE PRODUSE EXISTĂ DE LA CE MARCĂ ÎN CE REGIUNE A LUMII?

Noul design pentru ambalaje

PUTEREA MĂRCILOR MAHLE …
MAHLE Aftermarket reuneşte şapte mărci puternice, care atât la nivel internaţional, cât şi regional sunt sinonime cu inovaţia şi calitatea fără compromisuri. Noul
membru al familiei de mărci MAHLE începând din 2018: BRAIN BEE, expertul
în echipamente de service pentru pieţele: Europa, Orientul Mijlociu, America de
Sud şi părţi din Asia.

EUROPA
CENTRALĂ
ŞI DE EST/
AFRICA/
ORIENTUL
MIJLOCIU
(EMEA)

AMERICA
DE SUD

MAHLE Aftermarket

ASIA

AMERICA
DE NORD

… PROASPĂT AMBALAT

Începând din 2019 produsele MAHLE Aftermarket sunt disponibile în ambalaje noi.
Culorile vii, informaţiile concise şi un design clar simplifică utilizarea în distribuţie şi
atelier. Pentru a recunoaşte ambalajele originale MAHLE, fără probleme şi pe viitor,
etichetele de siguranţă MAHLE au rămas neschimbate.
EMEA

AMERICA DE NORD

AMERICA DE SUD

ASIA

Componente pentru motor

MAHLE, CLEVITE,
IZUMI

MAHLE, CLEVITE,
IZUMI

MAHLE, METAL LEVE,
CLEVITE, IZUMI

MAHLE, IZUMI,
CLEVITE

Filtre

MAHLE, KNECHT FILTER

MAHLE

MAHLE, METAL LEVE

MAHLE

Sisteme de răcire a motorului
& de aer condiționat

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

Turbocompresoare

MAHLE

MAHLE

MAHLE, METAL LEVE

MAHLE

Demaroare & alternatoare

MAHLE

MAHLE

MAHLE

MAHLE

Mobilitate electrică &
componente electronice

MAHLE

MAHLE

MAHLE

MAHLE

Echipamente de service

MAHLE, BRAIN BEE

MAHLE

MAHLE, BRAIN BEE

MAHLE, BRAIN BEE

NUMELE MAHLE ORIGINAL SE VA SCHIMBA ÎN MAHLE.
Unde vedeţi scris MAHLE, înăuntru este un produs original.
De aceea, brandul nostru global de vânzări se numeşte
începând din 2019 pur şi simplu MAHLE.
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MARCĂ GLOBALĂ PUTERNICĂ
Marca MAHLE este sinonimă în toată lumea cu piese de schimb pentru
întregul grup motopropulsor la calitate OEM – de la componente de motor,
filtre, sisteme de răcire & climatizare, demaroare & generatoare, până la echipamente de atelier şi piese de schimb pentru vehicule clasice.
 Componente pentru motor &
turbocompresoare
Filtre
 Sisteme de răcire a motorului &
de aer condiționat
Demaroare & alternatoare

CULOAREA AMBALAJULUI: albastru
DIVIZIA DE VÂNZĂRI: internaţional

 Mobilitate electrică &
componente electronice
 Diagnoză & echipamente de
service
 Piese de schimb pentru oldtimere
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EXPERTUL INTERNAŢIONAL ÎN
SISTEME DE RĂCIRE ŞI CLIMATIZARE
BEHR este expertul internaţional în management termic, fiind sinonim cu soluţiile inovatoare în domeniile Climatizarea vehiculelor şi Răcirea motoarelor.
Pe piaţa de întreţinere şi reparaţie a automobilelor, BEHR oferă următoarele
produse:
Termostate
Termocomutatoare
Sonde de temperatură
Compresoare de aer condiţionat

CULOAREA AMBALAJULUI: albastru
DIVIZIA DE VÂNZĂRI: internaţional
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AMBALAJ PERFORMANCE
Produse pentru motoare cu performanţe crescute

Capac alb pentru o impresie directă

MARCA DE TRADIŢIE PENTRU
VEHICULELE UTILITARE AMERICANE
CLEVITE este una dintre cele mai încărcate de tradiţie mărci de componente
de motor pentru aplicaţii în domeniul vehiculelor utilitare, de construcţie şi
agricole în SUA.
Inele

Cămăşi de cilindri

Supape

Ansambluri

Pistoane

Lagăre

Bucşe

Axuri cu came

CULOAREA AMBALAJULUI: albastru
DIVIZIA DE VÂNZĂRI: internaţional
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MARCA VEHICULELOR UTILITARE
JAPONEZE
IZUMI este marca aplicaţiilor japoneze pentru vehicule utilitare şi off-road.
Pistoane

Supape

Inele

Bucşe

Ansambluri

Lagăre

CULOAREA AMBALAJULUI: albastru
DIVIZIA DE VÂNZĂRI: internaţional
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SPECIALISTUL EUROPEAN
ÎN FILTRARE
KNECHT FILTER este specialistul european în filtrare – o marcă renumită, cu
o strânsă legătură cu clienţii, şi de decenii parte a familiei de mărci MAHLE.
Filtre de ulei

Elemente de securitate

Filtre de aer

Filtre pentru ulei de transmisie

Filtre de habitaclu

Filtre hidraulice

Filtre de carburant

CULOAREA AMBALAJULUI: oranj
DIVIZIA DE VÂNZĂRI: Europa, Orientul Mijlociu & Africa
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MARCA DE TRADIŢIE
SUD-AMERICANĂ
În America de Sud, METAL LEVE este sinonim cu portofoliul de produse de
înaltă calitate şi cu excepţionalul service de la MAHLE.
 Componente pentru motor &

 Sisteme de răcire a motorului &

turbocompresoare

de aer condiționat

Filtre

Demaroare & alternatoare

 Diagnoză & echipamente
de service

 Mobilitate electrică &
componente electronice
 Piese de schimb pentru oldtimere

CULOAREA AMBALAJULUI: galben
DIVIZIA DE VÂNZĂRI: America de Sud

15

16

Noul design pentru ambalaje

MAHLE Aftermarket

AMBALAJ NOU,
SIGURANŢĂ LA FEL DE RIDICATĂ

MAHLE Aftermarket

Noul design pentru ambalaje

CUM NE DĂM SEAMA CĂ UN
PRODUS ESTE FALSIFICAT?

Pirateria de produse ne priveşte pe toţi. Se estimează că 36.000 de decedaţi în accidente
şi 1,5 milioane de accidente pot fi puse pe seama unor componente auto neomologate
şi deficitare din punct de vedere tehnic. Dacă nu se respectă specificaţiile OEM pentru
dezvoltarea, producţia şi selectarea materialelor, aceste produse au frecvent o performanţă insuficientă, iar consecinţa o reprezintă defecţiuni şi daune grave. Adesea nu se
acordă garanţie, iar dreptul la înlocuirea pieselor defecte este inexistent.
RISCURI MARI PENTRU TOATĂ LUMEA

Punerea în circulaţie a unor produse falsificate sau imitate este o faptă penală – producătorii şi distribuitorii riscă amenzi mari. Cine cumpără sau vinde neobişnuit de

Preţ redus considerabil

jele componentelor de motor şi

Lipsa informațiilor tehnice

termostatelor este diferită de cea

 Ambalaj suspect (material, formă,
dimensiune, tipar)
 Evaluările distribuitorului respectiv

ieftin în calitate de distribuitor, nu se poate scuza cu pretextul „N-am ştiut“. Perfor-

pe platformele online dau de gândit

manţa adesea deficitară a produselor falsificate sau imitate pune în pericol pasage-

 Denumire greşită sau logo greşit al

rii vehiculului, pe ceilalţi participanţi la trafic şi mediul înconjurător. Scade durata de

 Eticheta de siguranţă de pe ambala-

Materiale publicitare neserioase

cunoscută
 Deficienţe de prelucrare sau
material la produs
Banda de siguranţă deteriorată

firmei

viaţă inclusiv a altor piese din vehicul, pot deveni necesare reparaţii mai ample şi mai
scumpe şi nu există drepturi de garanţie.

Sfatul nostru: Cumpăraţi numai de la distribuitori de încredere
şi verificaţi ofertele „cu preţ avantajos“ deosebit de temeinic.
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PERICOL REPREZENTAT DE
COMERŢUL ONLINE NEAUTORIZAT
Pe lângă pieţele şi zonele de liber schimb neoficiale, Internetul reprezintă cea
mai mare piaţă pentru produse piratate. Pagini web cu un design profesional
înşeală consumatorii cu recomandări şi ratinguri. Un număr relativ mic de investigatori se vede confruntat cu un număr mare de furnizori de servicii. Infractorii
din umbră acţionează în anonimat.

STRATEGIA NOASTRĂ

Comunicăm cu alte companii din branşa auto, ne informăm partenerii în legătură cu
acţiunile pe care le întreprindem pentru a depista copii ilegale şi falsificări de mărci sau
patente. Împreună dezvoltăm strategii împotriva oricărei forme de piraterie de produse.
Orice încălcare a drepturilor de marcă sau patent descoperită de MAHLE este trimisă
în judecată. MAHLE trage o linie Toleranţă Zero şi utilizează toate căile de atac existente împotriva producătorilor de mărfuri falsificate.

IATĂ CUM PROCEDĂM
 Măsuri interne de sprijin în
distribuţie şi dezvoltarea
produselor
Observarea mărcilor
 Prezenţă internaţională la
saloane
Analize de preţ şi achiziţii test
 Cooperare cu competitorii,
autorităţile şi distribuitorii

 Cursuri de cunoaştere a
produselor, adresate clienţilor
şi funcţionarilor vamali
 Înscrierea în WCO (World
Customs Organization) cu
acţiuni vamale anuale în toată
lumea împotriva importului sau
exportului de mărfuri dubioase
 Extinderea confiscării la graniţă

Aveţi întrebări pe tema Pirateria produselor şi mărcilor?
Scrieţi-ne: original@mahle.com
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MAHLE Aftermarket GmbH
70376 Stuttgart
Telefon: +49 711 501-0
www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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Pragstraße 26 – 46

