
MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart /Germania

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

Informații și servicii  
pe scurt

m
ah

le
d-

09
4/

06
.2

02
0/

R
O



02 03

MAHLE Aftermarket reunește șapte mărci puternice, 
care sunt sinonime cu inovația și calitatea fără com-
promisuri, atât pe plan internațional cât și regional. 

MAHLE Aftermarket –  
întotdeauna gama 
adecvată de produse 

Profitați de cunoștințele noastre și de portofoliul nostru complex de 

produse, în permanentă dezvoltare, în domeniile: 

 n Componente pentru motor 

 n Garnituri 

 n Filtre 

 n Sisteme de răcire și climatizare 

 n Demaroare și alternatoare 

 n Mobilitate electrică și componente electronice 

 n Echipamente de service și diagnosticare 

Produsele noastre vă stau la dispoziție cât mai rapid posibil,  

datorită unei rețele logistice cu acoperire extinsă. 

MAHLE CustomerCare Portal 

Portalul digital pentru clienți MAHLE este cheia către lumea serviciilor 

noastre, deoarece găsiți concentrate aici toate produsele, serviciile și 

informațiile, care sunt importante pentru munca de zi cu zi. 

Pe lângă un sistem de ticketing, cu care puteți adresa solicitări 

direct experților MAHLE, vă stă la dispoziție aici și magazinul nostru 

cu articole publicitare. De aici puteți comanda aici foarte ușor toate 

materialele pe care vi le prezentăm în paginile următoare. 

Înregistrați-vă acum gratuit pe  

customercare.mahle-aftermarket.com 

În următoarele pagini vă prezentăm oferta noastră 

cuprinzătoare de informații, consultanță și service. 

eShop

eShop Catalog Market Intelligence Service Ticket MediaCenter MAHLE Training Marketing Contul meu

MediaCenter MAHLE Training Marketing Contul meu

Catalog Market Intelligence Service Ticket

Te rugăm să alegi zona ta de meniu:

Autentificare

RO
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Broșuri de prezentare a defecțiunilor 

Un material de referință devenit 

între timp indispensabil pentru 

ateliere și amatori: broșurile 

noastre de prezentare a defec-

țiunilor. Cu ilustrații și explicații 

detaliate privind diagnosticul, 

cauza/cauzele și remediul. Pen-

tru evitarea acestora descriem 

situațiile în care apar cele mai 

frecvente defecțiuni la respecti-

vele grupe de produse. 

Postere tehnice 

Posterele tehnice oferă asis-

tență practică la munca de 

zi cu zi, furnizând informații 

utile privind demontarea și 

montarea produselor noastre. 

Sunt prezente în permanență 

și pot fi așadar consultate 

imediat, atunci când aveți 

nevoie de ele. 

Broșurile de prezentare a defecțiunilor și posterele tehnice  

le obțineți de la partenerul dumneavoastră comercial, direct 

din magazinul nostru de articole publicitare sau online din 

secțiunea Media Center de pe mahle-aftermarket.com. 

Cursuri de instruire certificate 

Experții în produse de la MAHLE 

Aftermarket vin la dumneavoastră, 

împreună cu vastele lor cunoștințe 

de specialitate. Ca alternativă, exis-

tă posibilitatea ca dumneavoastră 

și angajații dumneavoastră să ne 

vizitați în vederea unui seminar ori-

entat pe chestiuni practice. În orice 

caz, cursurile noastre de instruire 

certificate vă aduc la zi cunoștințele 

dumneavoastră tehnice. 

Sunteți interesați? În acest caz, adresați-vă pur și simplu  

partenerului dumneavoastră comercial sau contactați-ne  

prin e-mail la adresa ma.training@mahle.com. 

Informații tehnice de interes și 

indicații în legătură cu subiectele de 

actualitate privind întreținerea și re-

parația – foarte simplu, prin e-mail. 

Technical Messenger apare periodic 

pe pagina noastră principală și, la 

cerere, putem să vă informăm prin 

e-mail asupra apariției. 

Doriți să fiți informat prin e-mail asupra aparițiilor?  

Înregistrați-vă pe mahle-aftermarket.com în  

rubrica „Services”. 

Technical 
Messenger
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Informații privind catalogul 

Din motive ecologice dorim să renunțăm în viitor la cataloagele tipă-

rite, însă acestea vă stau în continuare la dispoziție în format digital. 

În catalogul nostru online aveți în plus acces la gama noastră de 

produse actualizată la zi, precum și la multe alte informații utile. 

Sistemul Customer Information System (CIS) vă transmite lunar, 

la cerere, informații cu privire la noi apariții planificate, produse noi 

disponibile și variante scoase din fabricație. 

catalog.mahle-aftermarket.com/eu

Doriți să primiți buletinul informativ lunar CIS?  

Înregistrați-vă pe mahle-aftermarket.com în  

rubrica „Services”. 

MAHLE E-Shop 

Rapid, sigur și simplu: în calitate de comerciant cu ridicata puteți 

comanda exclusiv toate produsele MAHLE prin intermediul unei 

platforme. 

Avantajele pentru dumneavoastră: 

 n Imaginile produselor ușurează identificarea 

 n Disponibilitatea și prețurile de vânzare sunt afișate imediat 

customercare.mahle-aftermarket.com

Broșuri și pliante 

Cu broșurile și pliantele noastre dorim să vă oferim informații și 

detalii, dumneavoastră și clienților dumneavoastră, atât cu privire la 

compania noastră, cât și cu privire la produsele și prestațiile noastre 

de service. 

Suntem totodată atenți la sustenabilitatea ecologică, atunci când 

vine vorba de documentele noastre: Analizăm fiecare comandă de 

tipărire, reducem numărul de copii tipărite, folosim pe cât posibil 

hârtie certificată PEFC obținută din păduri administrate sustenabil și 

sprijinim tehnicile de tipărire cu efect neutru asupra climei, precum și 

proiecte de protecție a climei. 

Broșurile și pliantele le obțineți de la partenerul dumneavoastră 

comercial, direct din magazinul nostru de articole publicitare sau 

online din secțiunea Media Center de pe mahle-aftermarket.com. 
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Revista pentru clienți MPULSE 

Revista noastră pentru clienți acoperă toate aspectele relevante pe 

temele MAHLE și Aftermarket: informații despre produs și cunoștințe 

de bază, sfaturi tehnice pentru atelier, instrucțiuni și videoclipuri de 

montaj, tendințe și dezvoltare de produse, precum și relatări intere-

sante și promoții pentru concursuri și premii. 

MPULSE  

apare bianual,  

în martie și  

septembrie. 

Pe mpulse.mahle.com MPULSE este prezentă  

pe toată durata anului ca revistă online. 

Articole publicitare 

Promovarea vânzărilor 

Dorim să rămânem în memoria dumneavoastră și a clienților dumnea-

voastră prin materiale publicitare atractive. Fie că este vorba de articole 

promoționale pentru expoziții și evenimente sau materiale ajutătoare 

pentru ateliere, oferim articolul potrivit pentru toate domeniile de utilizare. 

Pentru ca dumneavoastră și clienții  

dumneavoastră să fiți la curent 

cu informațiile importante despre 

produse, noutățile sau promoțiile, 

vă punem la dispoziție materiale 

de promovare a vânzărilor, utile 

pentru reclamă externă, spații 

comerciale și  

întregul mediu  

de atelier. 

Articolele promoționale și materialele de promovare a vânzărilor 

le obțineți de la partenerul dumneavoastră comercial sau direct 

din magazinul nostru de articole promoționale. 
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Canale Social Media 

Doriți să fiți la curent în fiecare zi cu noutățile și să participați la pro-

moțiile și concursurile periodice cu premii? 

De la informații despre expoziții și evenimente actuale, trecând prin 

actualizări tehnice și până la noutăți generale, cu ajutorul canalelor 

noastre Social Media rămâneți în permanență la curent cu noutățile. 

Elaborăm cu plăcere pentru dumneavoastră și concepte personalizate 

de susținere a vânzărilor. Consultați-vă cu distribuitorul dumneavoastră 

în privința ofertelor sau adresați-vă direct la customercare@mahle.com. 

Susținere personalizată a vânzărilor 
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 n mahlempulse  

pe Instagram  

 n Canalul YouTube 

MAHLE  

 n Pagina Facebook  

MAHLE 

+ Expoziții 

+ Evenimente 

+ Contribuții editoriale 

+ Materiale grafice 

+ Afișaje 

+ Bannere publicitare 

+ Campanii promoționale 

+ Tururi de companie 


