
MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart, Niemcy 

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

Przegląd serwisów  
informacyjnych i usług 
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MAHLE Aftermarket oferuje siedem znanych 
marek, które w ramach globalnej lub regionalnej 
dostępności stanowią gwarancję innowacyjności 
i bezkompromisowej jakości. 

MAHLE Aftermarket – 
zawsze odpowiedni 
asortyment 

Korzystaj z naszego know-how i bogatego, stale rosnącego portfela 

produktów w następujących obszarach: 

 n Części silnikowe 

 n Uszczelki 

 n Filtry 

 n Chłodzenie silnika i klimatyzacja 

 n Rozruszniki i alternatory 

 n E-mobilność i elektronika 

 n Wyposażenie warsztatu i diagnostyka 

Dzięki sieci placówek logistycznych działającej we wszystkich 

zakątkach świata nasze produkty są zawsze szybko dostępne. 

Portal MAHLE CustomerCare

Cyfrowy portal dla klientów MAHLE to klucz do naszego świata 

usług – tutaj znajdziesz wszystkie produkty, usługi i informacje, 

które są ważne w Twojej codziennej pracy. 

Oprócz systemu ticketowego, który umożliwia wysyłanie zapytań 

bezpośrednio do ekspertów MAHLE, znajdziesz tutaj również sklep 

z materiałami reklamowymi. Możesz w nim bez problemu zamówić 

wszystkie materiały prezentowane na kolejnych stronach. 

Zarejestruj się bezpłatnie na 

customercare.mahle-aftermarket.com 

Na kolejnych stronach prezentujemy naszą bogatą 

ofertę w zakresie informacji, doradztwa i usług. 

eShop

eShop Katalog Market Intelligence Service Ticket MediaCenter MAHLE Training Marketing Moje konto

MediaCenter MAHLE Training Marketing Moje konto

Katalog Market Intelligence Service Ticket

Please select your area:

Zaloguj

PL
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Informatory na temat uszkodzeń 

Niezbędne kompendium wie-

dzy dla warsztatów i majsterko-

wiczów – nasze informatory na 

temat uszkodzeń. Korzystając 

ze zdjęć i szczegółowych ob-

jaśnień dotyczących wyników 

oględzin, przyczyn i środków 

zaradczych lub sposobów 

zapobiegania, opisujemy w nich 

uszkodzenia często występują-

ce w danej grupie produktowej. 

Plakaty techniczne 

Plakaty techniczne to prak-

tyczne wsparcie w codziennej 

pracy – zawierają przydatne 

informacje dotyczące de-

montażu i montażu naszych 

produktów. Są zawsze na 

miejscu i stale pod ręką – 

kiedy tylko są potrzebne. 

Informatory na temat uszkodzeń i plakaty techniczne można 

uzyskać u partnerów handlowych, bezpośrednio w naszym 

sklepie z materiałami reklamowymi lub online w Centrum dla 

mediów na stronie mahle-aftermarket.com. 

Specjalistyczne szkolenia 

Eksperci ds. produktów MAHLE 

Aftermarket przyjadą do Ciebie, 

przywożąc ze sobą obszerną 

wiedzę fachową. Istnieje również 

możliwość przyjazdu wraz z pra-

cownikami do nas – na szkolenie 

praktyczne. W obu przypadkach 

nasze szkolenia specjalistyczne 

zadbają o najwyższy, aktualny 

poziom Twojej fachowej wiedzy. 

Interesuje Cię udział w szkoleniu? 

Skontaktuj się ze swoim partnerem handlowym lub 

wyślij wiadomość e-mail na adres ma.training@mahle.com. 

Ciekawe informacje techniczne 

i rady związane z aktualnymi zagad-

nieniami dotyczącymi konserwacji 

i naprawy – po prostu przez e-mail. 

Technical Messenger pojawia się 

regularnie na naszej stronie inter-

netowej. Na życzenie możemy Cię 

o tym informować za pośrednic-

twem poczty elektronicznej. 

Chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail 

o kolejnych wydaniach? Zarejestruj się na 

mahle-aftermarket.com w zakładce „Serwis”. 

Technical
Messenger
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Katalogi informacyjne 

Ze względów ekologicznych chcemy w przyszłości zrezygnować 

z katalogów w wersji drukowanej – będą one jednak nadal dostępne 

w formie cyfrowej. W naszym katalogu internetowym masz dostęp 

do aktualnego asortymentu produktów i wielu innych przydatnych 

informacji. 

Na życzenie system informacyjny dla klientów (CIS) poinformuje Cię  

co miesiąc o planowanych premierach rynkowych nowych produktów, 

nowo dostępnych produktach oraz typach wycofywanych z produkcji. 

catalog.mahle-aftermarket.com/eu

Chcesz otrzymywać co miesiąc newsletter CIS?  

Zarejestruj się na mahle-aftermarket.com  

w zakładce „Serwis”. 

MAHLE E-shop 

Hurtownicy mają możliwość szybkiego, niezawodnego i wygodnego 

zamawiania wszystkich produktów MAHLE za pośrednictwem jednej 

platformy i korzystając z prawa wyłączności. 

Korzyści: 

 n Łatwiejsza identyfikacja dzięki zdjęciom produktów 

 n Natychmiastowe wyświetlanie statusu dostępności i ceny zakupu 

customercare.mahle-aftermarket.com

Broszury i ulotki 

Za pomocą naszych broszur i ulotek chcielibyśmy dostarczać naszym 

klientom informacje – zarówno o naszej firmie, jak i o naszych produk-

tach i usługach. 

Ważna jest dla nas również ekologiczna trwałość naszych dokumen-

tów: kontrolujemy każde zlecenie druku, redukujemy nakłady, w miarę 

możliwości wykorzystujemy papier z certyfikatem PEFC pochodzący 

ze zrównoważonych zasobów leśnych, a stosując neutralną technolo-

gię druku wspieramy projekty mające na celu ochronę klimatu. 

Broszury i ulotki można uzyskać u partnerów handlowych, 

bezpośrednio w naszym sklepie z materiałami reklamowymi lub 

online w Centrum dla mediów na stronie mahle-aftermarket.com. 
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Magazyn dla klientów MPULSE 

Nasz magazyn dla klientów dostarcza informacji na temat wszystkich 

istotnych zagadnień dotyczących firmy MAHLE i rynku wtórnego: są 

to informacje o produktach i informacje dodatkowe, porady technicz-

ne dla warsztatów, instrukcje montażu i filmy montażowe, informacje 

dotyczące trendów i nowych rozwiązań oraz ciekawe historie i akcje, 

w których można wziąć udział i wygrać. 

MPULSE 

ukazuje się dwa 

razy w roku – 

w marcu i we 

wrześniu.

MPULSE jest dostępny na stronie 

mpulse.mahle.com przez cały rok w wersji online. 

Artykuły reklamowe 

Wsparcie sprzedaży 

Dzięki atrakcyjnym artykułom reklamowym chcemy zapaść w pamięć 

naszych partnerów i klientów. Oferujemy artykuły odpowiednie do 

każdego zastosowania – od artykułów reklamowych do wykorzysta-

nia podczas targów i innych wydarzeń, aż po praktyczne pomoce 

warsztatowe. 

Aby na bieżąco dostarczać naszym 

partnerom i ich klientom ważnych 

informacji o produktach, nowościach 

i promocjach, udostępniamy przydat-

ne materiały wspierające sprzedaż 

do wykorzystania w ramach reklamy 

zewnętrznej, pomieszczeń sprzeda-

żowych oraz 

całego otoczenia 

warsztatu.

żowych oraz 

całego otoczenia 

warsztatu.

Artykuły reklamowe i materiały wspierające sprzedaż można 

uzyskać u partnera handlowego lub bezpośrednio w naszym 

sklepie z materiałami reklamowymi. 
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Kanały mediów społecznościowych 

Chcesz otrzymywać codziennie aktualne informacje i brać udział 

w regularnych promocjach i konkursach? 

Z naszymi kanałami w mediach społecznościowych będziesz 

zawsze na bieżąco – dostarczą Ci one najświeższych informacji 

o aktualnych targach i wydarzeniach, aktualizacjach technicznych, 

a także ogólnych nowościach. 

Możemy opracować dla Ciebie indywidualną koncepcję wspar-

cia sprzedaży. W sprawie naszej oferty możesz się zwrócić 

do swojego partnera dystrybucyjnego lub bezpośrednio do 

customercare@mahle.com. 

Indywidualne wsparcie sprzedaży 
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 n mahlempulse 

na Instagramie 

 n MAHLE 

na YouTube 

 n MAHLE 

na Facebooku 

+ Targi 

+ Wydarzenia 

+ Artykuły redakcyjne 

+ Grafiki 

+ Reklamy 

+ Bannery reklamowe 

+ Promocje sprzedaży 

+ Zwiedzanie zakładu 


