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Pregled
informacij in storitev
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MAHLE Aftermarket –
vedno pravi program

Portal MAHLE CustomerCare
Digitalni portal za stranke MAHLE je ključ do našega sveta storitev,
saj tukaj na enem mestu najdete vse izdelke, storitve in informacije,
ki so pomembni za vsakodnevno delo.

MAHLE Aftermarket združuje sedem močnih znamk,
ki so po vsem svetu ali v določenih regijah znane po
inovativnosti in brezkompromisni kakovosti.

Poleg sistema za sledenje zahtevkom za podporo, s katerim lahko
svoja vprašanja usmerite neposredno na strokovnjake pri MAHLE,
vam je tukaj na voljo tudi naša trgovina z oglaševalnimi sredstvi.

Izkoristite naše strokovno znanje in izkušnje ter obsežno in nenehno

Vse materiale, ki jih predstavljamo na naslednjih straneh, lahko tukaj

rastočo paleto izdelkov na področjih:

v hipu naročite.

nn

Motorni deli

nn

Tesnila

nn

Filtri

nn

Hlajenje in klimatizacija

nn

Zaganjalniki in alternatorji

nn

E-mobilnost in elektronika

nn

Oprema za delavnice in diagnostiko

SL
eShop

Katalog

Tržna
inteligenca

Servisni listek

Medijsko
središče

Usposabljanje
MAHLE

Marketing

Moj račun

Prijava

Zahvaljujoč naši obsežni logistični mreži so vam naši izdelki na voljo
v najkrajšem možnem času.

Izberite svoje menijsko območje:

eShop

Katalog

Tržna inteligenca

Servisni listek

Medijsko središče

Usposabljanje
MAHLE

Marketing

Moj račun

Na naslednjih straneh predstavljamo svojo obširno
ponudbo informacij, nasvetov in storitev.

Registrirajte se brezplačno še danes na
customercare.mahle-aftermarket.com
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Brošure o okvarah

Strokovna usposabljanja

Postale so že nepogrešljivo

Strokovnjaki za izdelke iz podjetja

referenčno delo za delavnice

MAHLE Aftermarket lahko pridejo

in ljubiteljske mehanike: naše

tudi k vam – in s seboj prinesejo

brošure o okvarah. S slikami

svoje obsežno strokovno znanje.

in podrobno razlago ugoto-

Druga možnost je, da nas vi in vaši

vitev, vzrokov in ukrepov za

zaposleni obiščete na praktično

odpravljanje oz. preprečeva-

usmerjenem seminarju. Vsekakor

nje opisujemo najpogostejše

pa naša strokovna usposabljanja

okvare v posameznih skupinah

poskrbijo, da bo vaše tehnično

izdelkov.

znanje na najsodobnejšem nivoju.
Vas zanima? Potem se preprosto
pozanimajte pri svojem trgovskem partnerju ali pišite
na elektronski naslov ma.training@mahle.com.

Tehnični posterji
Tehnični posterji nudijo
praktično podporo pri vsako-

Technical
Messenger

dnevnem delu – s koristnimi
informacijami o demontaži in

Koristne tehnične informacije in

montaži naših izdelkov. Vedno

nasveti za najnovejše teme glede

prisotni in takoj na voljo, ko jih

vzdrževanja in popravil – enostav-

potrebujete.

no po elektronski pošti. Technical
Messenger redno objavljamo na
naši domači strani, o tem pa vas
lahko po želji obveščamo tudi po
elektronski pošti.

Brošure o okvarah in tehnične posterje prejmete pri svojem
trgovskem partnerju, neposredno v naši trgovini z ogla-

Želite po elektronski pošti prejemati opomnik,

ševalnimi sredstvi ali na spletu v medijskem središču na

ko prispe nova izdaja? Registrirajte se na

mahle-aftermarket.com.

mahle-aftermarket.com v rubriki »Services«.
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Kataloške informacije

Brošure in letaki

Zaradi varstva okolja želimo v prihodnje prenehati z izdajanjem tiska-

Naše brošure in letaki so namenjeni informiranju in izobraževanju vas

nih katalogov – seveda pa vam še naprej ostajajo na voljo v elektron-

in vaših strank, in sicer tako o nas kot podjetju kot o naših izdelkih in

ski obliki. V našem spletnem katalogu imate poleg tega tudi dostop

storitvah.

do najnovejše, dnevno posodabljane ponudbe izdelkov in številnih
dodatnih koristnih informacij.

Pri tem smo posebej pozorni na ekološko trajnost svojih dokumentov:
vsako naročilo za tisk posebej ocenimo, ali je res potrebno; zmanjšu-

Informacijski sistem za stranke (CIS) vas po želji vsak mesec zalaga

jemo naklade; če le mogoče, uporabljamo papir s certifikatom PEFC

z informacijami o načrtovanih novostih v ponudbi, na novo razpolo-

iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem; in s podnebno nevtralno teh-

žljivih izdelkih in modelih, ki jih opuščamo.

nologijo tiskanja istočasno podpiramo projekte za varstvo podnebja.

catalog.mahle-aftermarket.com/eu
Želite prejemati vsakomesečni novičnik za CIS?
Registrirajte se na mahle-aftermarket.com
v rubriki »Services«.

E-trgovina MAHLE
Kot distributer lahko vse izdelke MAHLE naročite hitro, varno in
enostavno na eni sami platformi.
Prednosti za vas:
nn

Slike izdelkov olajšajo identifikacijo

nn

Razpoložljivost in nabavne cene se prikažejo takoj

Brošure in letake prejmete pri svojem trgovskem partnerju,
neposredno v naši trgovini z oglaševalnimi sredstvi ali na
customercare.mahle-aftermarket.com

spletu v medijskem središču mahle-aftermarket.com.
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Revija za stranke MPULSE

Promocijski izdelki

Naša revija za stranke poroča o vseh pomembnih temah glede pod-

S privlačnimi promocijskimi izdelki se želimo vam in vašim strankam

jetja MAHLE in poprodajnega trga: informacije o izdelkih in temeljna

vtisniti v spomin. Naj gre za promocijska darila za sejme in dogodke

znanja, tehnični nasveti za delavnice, navodila in videoposnetki za

ali praktične pripomočke za delavnice – za vse potrebe nudimo

vgradnjo, trendi in novosti ter vznemirljive zgodbe in akcije, v katerih

primerne izdelke.

lahko sodelujete in z malce sreče prejmete nagrado.

Pospeševanje prodaje
Da boste vi in vaše stranke vedno
na tekočem glede pomembnih
informacij o izdelkih, novostih ali
promocijah, ponujamo koristne
pripomočke za pospeševanje
prodaje za zunanje oglaševanje,
MPULSE
izhaja dvakrat

prodajne prostore in celotno okolje
delavnice.

letno, marca
in septembra.

Promocijske izdelke in pripomočke za pospeševanje prodaje
Na mpulse.mahle.com je MPULSE v obliki

lahko prejmete pri svojem trgovskem partnerju ali neposredno

spletne revije na voljo vse leto.

v naši trgovini z oglaševalnimi sredstvi.
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Kanali družbenih medijev

Individualna prodajna podpora

Želite vsakodnevno spremljati novosti in prejemati informacije o rednih

Z veseljem za vas oblikujemo tudi individualne koncepte za prodajno

akcijah in nagradnih igrah?

podporo. O naših ponudbah se posvetujte s svojim prodajnim partnerjem ali pa se obrnite neposredno na customercare@mahle.com.

Od informacij o trenutnih sejmih in prireditvah do tehničnih posodobitev in splošnih novic: da boste vedno na tekočem z dogajanjem na
naših kanalih družbenih medijev.

+ Sejmi
+ Dogodki
+ Uredniški prispevki
+ Grafike
+ Prikazi
+ Oglasne pasice
nn

mahlempulse

+ Prodajne akcije

na Instagramu
nn

YouTube kanal
MAHLE

nn

Facebook
stran MAHLE

+O
 gledi proizvodnih obratov

