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خدمات پس از فروش
 – MAHLEهمواره
برنامه ای صحیح
خدمات پس از فروش  MAHLEشامل اتحادی از هفت نام تجاری
قدرتمند است که نماد نوآوری و کیفیت خدشه ناپذیر در سطح
منطقه ای و جهانی هستند.
از تخصص و سبد محصوالت جامع و در حال گسترش ما که حوزه های زیر را در بر
می گیرند بهره ببرید:
n
n
n
n
n
n
n

پورتال خدمات مشتریان MAHLE
پورتال دیجیتال خدمات مشتریان  MAHLEکلید دنیای خدمات ما است و
تمام محصوالت ،خدمات و اطالعات مهم برای کار روزانه شما را گردهم
آورده است.
در اینجا عالوه بر سیستم تیکت که می توانید از آن برای ارسال مستقیم درخواست
های خود به کارشناسان  MAHLEاستفاده کنید ،می توانید فروشگاه اقالم تبلیغاتی ما
را نیز مشاهده نمایید .کلیه اقالم نشان داده شده در این صفحات را می توان در آنجا
به راحتی سفارش داد.

FA

حساب من

مرکز رسانه

Sign in

nقطعات موتور
nفروش
nفیلتر
nخنک کاری موتور و تهویه هوا
nموتور استارت و دینام
nحمل و نقل الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی
nتجهیزات و عیب یابی تعمیرگاهی

محصوالت ما به واسطه استفاده از یک شبکه لجستیک جامع ،در اسرع وقت در
دسترس قرار می گیرند.

بازاریابی

آموزش

MAHLE

بلیت خدمات

اطالعات بازار

کاتالوگ

فروشگاه الکترونیکی

گزینه خود را از قسمت منو انتخاب کنید:

بلیت خدمات

اطالعات بازار

حساب من

بازاریابی

کاتالوگ

آموزش

MAHLE

فروشگاه الکترونیکی

مرکز رسانه

برای اطالع از طیف جامعی از اطالعات ،مشاوره ها و راه حل های
خدماتی ادامه متن را مطالعه کنید.

هم اکنون به صورت رایگان در
 customercare.mahle-aftermarket.comثبت نام کنید
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آموزش حرفه ای

بروشور آسیب

کارشناسان محصوالت خدمات پس از
فروش  MAHLEمی توانند با کوله باری از
تخصص پیش شما بیایند .از طرف دیگر،
شما و کارمندانتان می توانید برای شرکت
در سمینارهای آموزشی عملی به ما مراجعه
کنند .در هر صورت ،دوره های آموزشی
باکیفیت ما ،دانش فنی شما را به روز
می کند.

بروشورهای آسیب ما اکنون به یک
اثر مرجع ضروری برای تعمیرگاه ها
و سازندگان آماتور تبدیل شده است.
عالوه بر تصاویر و توضیحات مفصل
در مورد یافته ها و علل و همچنین
چگونگی برطرف کردن یا اجتناب از
این موارد ،توضیحی در مورد انواع
آسیب هایی که به طور مکرر در
گروه های محصول مربوطه مشاهده
می شود ،آمده است.

آیا عالقه مند هستید؟ در این صورت با
شریک تجاری خود تماس بگیرید یا ایمیلی
را به  ma.training@mahle.comارسال
کنید.

پوسترهای فنی
پوسترهای فنی با ارائه اطالعات مفید
در مورد چگونگی باز کردن و بستن
محصوالت ما ،پشتیبانی عملی فوق
العاده ای را برای کارهای روزمره
ارائه می دهند .با توجه به اینکه این
پوسترها همیشه جلوی چشم قرار
دارند در مواقع لزوم بالفاصله در
دسترس هستند.

شما می توانید بروشورهای آسیب و پوسترهای فنی را از شریک تجاری خود،
مستقیماً در فروشگاه اقالم تبلیغاتی ما یا به صورت آنالین در مرکز رسانه به
آدرس  mahle-aftermarket.comتهیه کنید.

پیام رسان
فنی

اطالعات و نکات ارزشمند فنی درباره
موضوعات تعمیر و نگهداری جاری — به
راحتی و به آسانی از طریق ایمیل .پیام
رسان فنی در بازه های زمانی منظم در
صفحه اصلی ما منتشر می شود و در صورت
درخواست اطالع رسانی با ایمیل ارائه
می گردد.

آیا می خواهید از طریق ایمیل از موضوعات جدید
مطلع شوید؟ در این صورت در بخش خدمات در
 mahle-aftermarket.comثبت نام کنید.

06

اطالعات کاتالوگ

اگرچه به دالیل زیست محیطی تصمیم گرفته ایم در آینده چاپ کاتالوگ های خود را
متوقف کنیم ،اما این موارد همچنان با فرمت دیجیتال در دسترس شما خواهند بود.
همچنین می توانید به مجموعه محصوالت به روز و اطالعات مفید فراوان دیگر در
کاتالوگ آنالین ما دسترسی پیدا کنید.
سیستم اطالعات مشتری ما ( )CISدر صورت درخواست می تواند اطالعات مربوط به
راه اندازی های برنامه ریزی شده ،محصوالت جدید و توقف تولید اقالم را به صورت
ماهانه در اختیارتان قرار دهد.
catalog.mahle-aftermarket.com/eu
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بروشورها و جزوه ها

ما می خواهیم بروشورها و جزوه ها موجب اطالع رسانی و آموزش دیدن شما و
مشتریانتان درباره ما به عنوان یک شرکت و در مورد محصوالت و خدمات ما
گردند.
پایداری زیست محیطی اسنادمان در این زمینه عاملی کلیدی برای ما محسوب
می شود :ما هر کار چاپی را مورد بررسی قرار داده ،میزان چاپ را کاهش می دهیم
و در صورت امکان از کاغذهای دارای گواهی  PEFCکه از جنگلهای دارای
مدیریت پایدار تأمین شده اند استفاده می کنیم ،ضمن اینکه از طریق چاپ بدون
زیان زیست محیطی از پروژه های حفاظت از اقلیم پشتیبانی می نماییم.

آیا مایل هستید خبرنامه ماهانه  CISرا دریافت کنید؟
در این صورت در بخش خدمات در
 mahle-aftermarket.comثبت نام کنید.

فروشگاه اینترنتی MAHLE
شما به عنوان یک عمده فروش ،هم اکنون می توانید تمام محصوالت  MAHLEرا از
یک پلتفرم واحد سفارش دهید  -خدماتی منحصر به فرد که سریع ،آسان و ایمن است.

مزایای آن برای شما:
n
n

nتصاویر محصول شناسایی اقالم را آسان تر می کند
nدر دسترس بودن و قیمت خرید بالفاصله نمایش داده می شود

customercare.mahle-aftermarket.com

شما می توانید بروشورها و جزوه ها را از شریک تجاری خود ،مستقیماً
در فروشگاه اقالم تبلیغاتی ما یا به صورت آنالین در مرکز رسانه به آدرس
 mahle-aftermarket.comتهیه کنید.
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مجله مشتریان MPULSE

مجله مشتریان ما در مورد تمام موضوعات مربوط به  MAHLEو Aftermarket
خبررسانی می کند :اطالعات مربوط به محصول و پیشینه دانش ،نکات تکنولوژی
برای تعمیرگاه ها ،دستورالعمل ها و فیلم های نصب ،روندها و تحوالت جدید ،و
همچنین داستان ها و فرصت های هیجان انگیز جهت مشارکت و برنده شدن جوایز.
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اقالم تبلیغاتی

ما با استفاده از اقالم تبلیغاتی جذاب خود می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که
شما و مشتریانتان ما را فراموش نخواهید کرد .ما  -از هدیه دادن در نمایشگاه ها و
رویدادهای تجاری گرفته تا کمک های عملی به تعمیرگاه ها  -اقالم مناسبی را برای
همه حوزه های کاربرد ارائه می دهیم.

ارتقای فروش
 MPULSEدو بار
در سال و در ماه های
مارس و سپتامبر
منتشر می شود.

 MPULSEدر سراسر سال به عنوان یک مجله آنالین در
آدرس  mpulse.mahle.comدر دسترس است.

ما اقالم تبلیغاتی مفید را برای تبلیغات
محیطی ،نمایشگاه ها و کل محیط تعمیرگاه
ارائه می دهیم تا شما و مشتریانتان را از
اطالعات مهم محصوالت ،اخبار و تبلیغات
مطلع نگهداریم.

شما می توانید اقالم تبلیغاتی و جوایز فروش را از شریک تجاری خود یا
مستقیماً از فروشگاه اقالم تبلیغاتی ما تهیه کنید.
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کانال رسانه های اجتماعی
آیا هر روز مایل هستید بدانید چه اتفاق تازه ای می افتد و در تبلیغات و مسابقات
منظم شرکت کنید؟
کانال های رسانه های اجتماعی ما با ارائه همه مطالب  -از اطالعات مربوط به
آخرین نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری و به روزرسانی های فنی گرفته تا اخبار
عمومی  -شما را در جریان آخرین اتفاقات قرار می دهند.

n

mahlempulsen

در اینستاگرام
n

nکانال یوتیوب

n

nصفحه فیس بوک

MAHLE

MAHLE
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پشتیبانی فروش اختصاصی

خوشحال هستیم که مفاهیم پشتیبانی فروش را متناسب با الزامات شما انجام
می دهیم .برای کسب اطالعات بیشتر با شریک فروش خود تماس بگیرید یا
مستقیما ً به  customercare@mahle.comایمیل بزنید.

 +نمایشگاه تجاری
 +رویدادها
 +مطالب تحریریه
 +گرافیک
 +تبلیغات
 +تبلیغات بنر
 +اقالم تبلیغاتی فروش
 +تورهای بازدید از کارخانه

