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MAHLE Aftermarket GmbH

Информация и
обзор на услугите

02

03

MAHLE Aftermarket –
правилната програма
за всяка ситуация

Порталът MAHLE CustomerCare
Дигиталният портал за клиенти на MAHLE е ключът към нашето
разнообразие от услуги, обединявайки всички продукти, услуги
и данни, съществени за ежедневната работа.
Освен тикетинг системата, с която можете да изпращате Вашите

MAHLE Aftermarket обединява седем мощни
марки, залагащи на иновации и безкомпромисно
качество в цял свят или регионално.

запитвания директно на експертите от MAHLE, тук ще намерите
и нашия магазин за рекламни средства. В него можете да поръчате безпроблемно всички материали, които ще Ви представим
на следващите страници.

Възползвайте се от нашето ноу-хау и всеобхватното, непрекъснато разширяващо се продуктово портфолио в областите:

BG
eShop

Каталог

Пазарна
информация

Билет за
услуга

MediaCenter

Обучение
от MAHLE

Маркетинг

Моят акаунт

Влизане

nn

Компоненти за двигатели

nn

Уплътнения

nn

Филтри

nn

Охлаждане и климатизация

nn

Стартери и генератори

nn

Е-мобилност и електроника

nn

Сервизно оборудване и диагностика
Моля изберете Вашия екран от менюто:

Благодарение на мащабната логистична мрежа разполагате
с нашите продукти възможно най-бързо.
eShop

Каталог

MediaCenter

Обучение
от MAHLE

Пазарна
информация

Билет за услуга

Маркетинг

Моят акаунт

На следващите страници ще Ви представим
нашата широкообхватна гама от информационни,
консултантски и сервизни услуги.
Регистрирайте се безплатно още сега на адрес
customercare.mahle-aftermarket.com
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Брошури за повреди

Квалифицирани обучения

Междувременно незаменим

Продуктовите експерти на MAHLE

справочник за автосервизи и

Aftermarket ще дойдат при Вас –

майстори – нашите брошури

носейки всеобхватното си ноу-хау.

за повреди. С изображения

Освен това Вие и Вашите служите-

и подробно пояснение на

ли разполагате с възможност да ни

резултатите от диагностиката,

посетите в рамките на практически

причината/ите, начините на

ориентираните семинари. Наши-

отстраняване респ. избягване

те квалифицирани обучения ще

описваме често срещани слу-

актуализират Вашето техническо

чаи на повреда в съответните

ноу-хау при всички положения.

продуктови групи.
Проявявате ли интерес? Просто се свържете
с Вашия търговски партньор или изпратете

Технически постери
Техническите постери
предоставят особено практична помощ в работното

имейл на адрес ma.training@mahle.com.

Technical
Messenger

ежедневие – с полезна ин-

Ценна техническа информация

формация относно демон-

и съвети по всички актуални

тажа и монтажа на нашите

теми, свързани с техническото

продукти. Непрекъснато на

обслужване и ремонта – удобно

разположение и под ръка

по имейл. Technical Messenger

при необходимост.

излиза на редовни интервали на
нашата уеб страница и по желание ние можем да Ви информираме за това по имейл.

Брошури за повреди и технически постери ще получите при
Вашия търговски партньор, директно в нашия магазин за

Желаете да бъдете информирани по имейл за

рекламни средства или онлайн в медийния център на уеб

изданията? Регистрирайте се на уеб страницата

страницата mahle-aftermarket.com.

mahle-aftermarket.com в рубриката „Услуги“.
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Каталожна информация

Брошури и флаери

Поради екологични съображения за в бъдеще бихме искали

С нашите брошури и флаери бихме искали да предоставяме на

да прекратим употребата на печатни каталози – но те ще про-

Вас и Вашите клиенти информация както за нас като предприя-

дължат да бъдат на Ваше разположение в дигитална форма.

тие, така и за нашите продукти и сервизни услуги.

Освен това в нашия онлайн каталог разполагате с достъп
до актуалната за деня продуктова програма и разнообразна

При това следим за екологична устойчивост на нашите документи:

друга полезна информация.

поставяме под въпрос всяка поръчка за отпечатване, намаляваме тиражите, по възможност използваме сертифицирана по

По желание Customer-Information-System (CIS, информационна

PEFC хартия от устойчиво стопанисвани гори и същевременно

система за клиенти) Ви информира ежемесечно за планирани

подкрепяме проекти за действия в областта на климата посред-

нововъведения, налични нови продукти и модели, които се спи-

ством техника на печат с неутрално въздействие върху климата.

рат от производство.
catalog.mahle-aftermarket.com/eu
Желаете да получавате ежемесечния CIS
бюлетин? Регистрирайте се на уеб страницата
mahle-aftermarket.com в рубриката „Услуги“.

MAHLE E-Shop
Като търговец на едро можете да поръчвате ексклузивно всички
продукти MAHLE чрез една платформа – бързо, сигурно и лесно.
Вашите предимства:
nn

Изображения на продуктите улесняват идентификацията

nn

Разполагаемостта и покупните цени се показват
непосредствено

Брошури и флаери ще получите при Вашия търговски
партньор, директно в нашия магазин за рекламни
средства или онлайн в медийния център на уеб страницата

customercare.mahle-aftermarket.com

mahle-aftermarket.com.
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Списание за клиенти MPULSE

Рекламни артикули

Нашето списание за клиенти разглежда всички съществени

Бихме искали да оставим трайно впечатление у Вас и Вашите

теми, свързани с MAHLE и следпродажбените услуги: информа-

клиенти с атрактивни рекламни артикули. Независимо дали

ция за продукти и фонови знания, технически съвети за авто-

рекламни подаръци за изложения и мероприятия или практични

сервизи, ръководства и видеоклипове за монтаж, тенденции и

помощни средства за автосервизи – ние предлагаме подходя-

нови разработки, както и вълнуващи истории и акции, в които и

щите артикули за всички области на приложение.

Вие можете да участвате и да спечелите награди.

Насърчаване на продажбите
За да информираме редовно Вас
и Вашите клиенти относно важна
продуктова информация, новости
и акции, предоставяме полезни
материали за насърчаване на
продажбите – за външна реклама,
MPULSE

магазини и целия автосервиз.

излиза два
пъти годишно –
съответно през
март и септември.

На уеб страницата mpulse.mahle.com MPULSE

Рекламни артикули и материал за насърчаване на

е на разположение през цялата година като

продажбите ще получите при Вашия търговски партньор

онлайн списание.

или директно в нашия магазин за рекламни средства.
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Канали в социалните медии

Индивидуално подпомагане
на продажбите

Желаете ли да бъдете информирани ежедневно за новости и да

С удоволствие ще разработим за Вас също индивидуални

участвате в редовните акции и игри с награди?

концепции за подпомагане на продажбите. Консултирайте се
с Вашия дистрибутор относно нашите предложения или се

От информация относно актуални изложения и мероприятия

свържете директно с customercare@mahle.com.

до технически актуализации и общи новини – с нашите канали
в социалните медии винаги сте в течение на нещата.

+ Изложения
+ Мероприятия
+ Редакционни статии
+ Графики
+ Обяви
+ Рекламни банери
nn

mahlempulse

+П
 ромоционални кампании

в Instagram
nn

Канал на MAHLE
в YouTube

nn

Страница на MAHLE
във Facebook

+ Обиколки на заводи

