
MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart, Alemanha 

Telefone: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

Informações  
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A MAHLE Aftermarket reúne sete marcas fortes, 
que são sinónimo de inovação e qualidade sem 
concessões a nível mundial ou regional. 

MAHLE Aftermarket –  
sempre o programa certo 

Aproveite o nosso know-how e a nossa carteira de produtos  

abrangente e em constante crescimento nas áreas seguintes: 

 n Componentes de motores 

 n Juntas 

 n Filtros 

 n Refrigeração e Climatização 

 n Motores de arranque e Geradores 

 n Mobilidade elétrica e Eletrónica 

 n Equipamento de oficinas e Diagnóstico 

Graças a uma extensa rede de logística, pode dispor dos  

nossos produtos no mais curto espaço de tempo. 

Portal CustomerCare da MAHLE

O portal de clientes digital da MAHLE é a chave para o nosso mundo 

de serviços, pois aqui estão reunidos todos os produtos, serviços e 

informações que são importantes para o seu trabalho diário. 

Para além de um sistema de tickets de assistência através do qual 

pode enviar os seus pedidos diretamente aos especialistas da 

MAHLE, também tem acesso à nossa loja de artigos promocionais. 

Aqui poderá encomendar, sem complicações, todos os materiais 

que iremos apresentar-lhe nas próximas páginas. 

Registe-se agora gratuitamente em  

customercare.mahle-aftermarket.com 

Nas páginas seguintes, apresentamos a nossa  

oferta abrangente de serviços de informação,  

aconselhamento e assistência. 

Loja on-line

Loja on-line Catálogo Inteligência  
de mercado

Chamados de  
atendimento

MediaCenter Treinamentos  
MAHLE

Marketing Minha conta

MediaCenter Treinamentos  
MAHLE

Marketing Minha conta

Catálogo Inteligência  
de mercado

Chamados de  
atendimento

Selecione uma seção do menu:

Login

PT
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Brochuras sobre danos 

Uma obra de referência  

indispensável para oficinas  

e aficionados de mecânica –  

as nossas brochuras sobre 

danos. Usando imagens e 

explicações detalhadas sobre 

o diagnóstico, a(s) causa(s) e 

a solução ou prevenção, des-

crevemos os danos que ocor-

rem com frequência em cada 

um dos grupos de produtos. 

Cartazes técnicos 

Os cartazes técnicos são 

uma ajuda muito prática no 

trabalho quotidiano – contêm 

informações úteis sobre a 

desmontagem e montagem 

dos nossos produtos. Estão 

sempre presentes e logo 

disponíveis, quando precisa-

mos deles. 

Pode obter as brochuras sobre danos e os cartazes técnicos  

junto do seu parceiro comercial, diretamente na nossa loja 

de artigos promocionais ou online, no Media Center, em 

mahle-aftermarket.com. 

Formações qualificadas 

Os especialistas em produtos da 

MAHLE Aftermarket vão até si – 

levando na bagagem os seus amplos 

conhecimentos técnicos. Em alternati-

va, tem a possibilidade de participar 

com os seus colaboradores num 

seminário orientado para a prática 

nas nossas instalações. Em qualquer 

dos casos, com as nossas formações 

qualificadas mantém o seu know-how 

técnico sempre atualizado. 

Tem interesse? Basta consultar o seu parceiro comercial ou 

enviar um e-mail para ma.training@mahle.com. 

Receba informações técnicas 

úteis e dicas sobre temas atuais 

relacionados com a manutenção 

e reparação – simplesmente por 

e-mail. O Technical Messenger é 

publicado regularmente na nossa 

homepage e, se desejar, pode 

receber uma notificação por e-mail 

sempre que estiver disponível uma 

nova edição. 

Gostaria de receber informações por e-mail sobre  

as edições? Registe-se em mahle-aftermarket.com  

na secção “Services”. 

Technical 
Messenger
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Informações do catálogo 

Por razões ambientais, futuramente, gostaríamos de prescindir dos 

catálogos impressos. No entanto, os catálogos continuarão a estar 

disponíveis em formato digital. No nosso catálogo online tem ainda 

acesso ao programa de produtos atualizado diariamente e a muitas 

outras informações úteis. 

Caso pretenda, o sistema de informação para clientes (CIS) envia-lhe 

todos os meses informações sobre os novos lançamentos previstos, 

os novos produtos disponíveis e os modelos descontinuados. 

catalog.mahle-aftermarket.com/eu

Gostaria de receber a newsletter mensal do CIS?  

Registe-se em mahle-aftermarket.com na  

secção “Services”. 

Loja virtual da MAHLE 

Enquanto distribuidor grossista, pode encomendar todos os produ-

tos da MAHLE, de forma rápida, segura e simples, através de uma 

plataforma exclusiva. 

As vantagens para si: 

 n Imagens dos produtos facilitam a identificação 

 n Informação imediata sobre a disponibilidade e os preços  

de compra 

customercare.mahle-aftermarket.com

Brochuras e folhetos 

Com as nossas brochuras e folhetos pretendemos informar e esclare-

cer os nossos clientes – não só sobre a nossa empresa, mas também 

sobre os nossos produtos e serviços. 

A sustentabilidade ecológica dos nossos documentos é importante 

para nós: ponderamos cada trabalho de impressão, reduzimos as 

tiragens das edições impressas e, sempre que possível, usamos papel 

com certificação PEFC proveniente de florestas geridas de forma sus-

tentável. Recorrendo à tecnologia de impressão com impacto neutro 

no clima apoiamos, simultaneamente, projetos de proteção climática. 

Pode obter as brochuras e folhetos junto do seu parceiro  

comercial, diretamente na nossa loja de artigos promocionais 

ou online, no Media Center, em mahle-aftermarket.com. 
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Revista do cliente MPULSE 

A nossa revista do cliente informa sobre todos os temas relevantes 

em torno da MAHLE e do Aftermarket: informações sobre produtos 

e conhecimentos de base, dicas técnicas para a oficina, instruções 

e vídeos de montagem, tendências e novidades, bem como histórias 

interessantes e passatempos para participar e ganhar prémios. 

A revista  

MPULSE é  

publicada duas  

vezes por ano, em 

março e setembro. 

Em mpulse.mahle.com, a revista MPULSE está  

disponível durante todo o ano em formato eletrónico. 

Artigos promocionais 

Promoção de vendas 

Queremos ficar na memória dos nossos clientes com artigos 

promocionais atrativos. Quer sejam artigos para distribuir em feiras 

e eventos ou ajudantes práticos para oficinas – temos artigos ade-

quados para todas as aplicações. 

Para o manter a si e aos seus clien-

tes a par de informações impor-

tantes sobre produtos, novidades 

ou campanhas, disponibilizamos 

materiais úteis de promoção de 

vendas para publicidade exterior, 

espaços comerciais e toda a área 

da oficina. 

Pode obter os artigos promocionais e o material de promoção 

de vendas junto do seu parceiro comercial ou diretamente na 

nossa loja de artigos promocionais. 
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Canais nas redes sociais 

Gostaria de receber diariamente todas as novidades e participar nos 

nossos passatempos e sorteios regulares? 

Desde informações sobre as próximas feiras e eventos, passando 

pelas atualizações técnicas, até às novidades gerais – mantenha-se 

sempre atualizado através dos nossos canais nas redes sociais. 

Também teremos todo o gosto em desenvolver programas comer-

ciais personalizados para si. Converse com o seu parceiro comercial 

acerca das nossas ofertas ou contacte-nos diretamente através do 

endereço customercare@mahle.com. 

Apoio comercial personalizado 
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 n mahlempulse  

no Instagram 

 n Canal da MAHLE 

no YouTube 

 n Página da MAHLE 

no Facebook 

+ Feiras 

+ Eventos 

+ Conteúdos editoriais 

+ Gráficos 

+ Anúncios 

+ Publicidade em banners 

+ Promoções 

+ Visitas guiadas 


