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Bilgiler ve hizmetlere
genel bakış
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MAHLE Aftermarket –
daima en doğru
ürün programı

MAHLE CustomerCare Portal
Dijital MAHLE Müşteri Portalı, hizmet dünyamıza açılan kapının
anahtarıdır, günlük işiniz için önemli olan tüm ürünleri, hizmetleri
ve bilgileri birleştirilmiş olarak burada bulabilirsiniz.
Taleplerinizi doğrudan MAHLE uzmanlarına yöneltebileceğiniz bir

MAHLE Aftermarket, dünya çapında veya bölgesel
olarak inovasyonları ve ödün vermeyen kaliteyi
temsil eden yedi güçlü markayı birleştirmektedir.

biletleme sistemine ek olarak, burada ayrıca reklam malzemeleri
mağazamızı da bulabilirsiniz. İlerleyen sayfalarda size tanıttığımız
tüm malzemeleri burada kolayca sipariş edebilirsiniz.

Sahip olduğumuz teknik bilgiden ve aşağıda belirtilen alanlardaki
kapsamlı, sürekli gelişen ürün portföyümüzden yararlanın:

TR
e-Mağaza

Katalog

Pazar Bilgisi

Hizmet Bileti

Medya Merkezi

MAHLE Eğitim

Pazarlama

Hesabım

Oturum aç

n

Motor parçaları

n

Contalar

n

Filtreler

n

Motor soğutma ve iklimlendirme

n

Marş motorları ve alternatörler

n

E-mobilite ve elektronik

n

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi
Lütfen menü alanınızı seçin:

Geniş kapsama alanına sahip bir lojistik ağı sayesinde ürünlerimiz
mümkün olan en kısa sürede temin edilmektedir.
e-Mağaza

Katalog

Pazar Bilgisi

Hizmet Bileti

Medya Merkezi

MAHLE Eğitim

Pazarlama

Hesabım

İlerleyen sayfalarda kapsamlı bilgi, danışmanlık ve
hizmet portföyümüzü size tanıtıyoruz.

customercare.mahle-aftermarket.com
adresinden şimdi ücretsiz kayıt olun
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Hasar broşürleri

Nitelikli eğitimler

Artık araç servisleri ve hobi

MAHLE Aftermarket ürün

olarak onarım yapmayı seven

uzmanları, çantalarında kap-

amatörler için vazgeçilmez bir

samlı uzmanlık bilgileriyle size

başvuru kaynağı olan hasar

gelir. Alternatif olarak, sizin ve

broşürlerimiz. Burada resimler

çalışanlarınızın uygulama odaklı

ve bulgu, neden(ler), çözüm

bir seminer için bizi ziyaret

ve önlenmesi hakkındaki

etme olanağınız da vardır. Her

ayrıntılı açıklamalarla ilgili ürün

koşulda nitelikli eğitimlerimiz,

gruplarında sıkça oluşan hasar

teknik bilgi birikiminizi en güncel

durumlarını açıklıyoruz.

duruma getirir.
İlgileniyor musunuz? O zaman basitçe
ticari ortağınıza sorun veya e-posta ile
ma.training@mahle.com adresine başvurun.

Teknik posterler
Teknik posterler, ürünlerimizin
sökülmesi ve montajı hakkındaki faydalı bilgilerle günlük
işlerimizde pratik destek
sağlar. Daima mevcut ve bu
sayede ihtiyaç duyulduğunda
hemen hazır.

Technical
Messenger
Bakım ve onarımla ilgili tüm güncel
konular hakkında faydalı teknik
bilgiler ve ipuçları - kolayca e-posta
ile elinizde. Arzu edilmesi halinde
e-posta ile bilgilendirme yaptığımız Technical Messenger, düzenli
aralıklarla web sayfamızda yayınlanmaktadır.

Hasar broşürlerini ve teknik posterleri ticari ortaklarınızdan,
doğrudan reklam malzemeleri mağazamızdan veya

Yeni sayılar hakkında e-posta ile bilgilendirilmek

mahle-aftermarket.com adresindeki medya merkezimizden

ister misiniz? “Hizmetler” başlığındaki

çevrimiçi olarak temin edebilirsiniz.

mahle-aftermarket.com adresinden kayıt olun.
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Katalog bilgileri

Broşürler ve el ilanları

Ekolojik nedenlerden ötürü gelecekte basılı kataloglardan vazgeçmek

Broşürlerimiz ve el ilanlarımızla, hem şirket olarak kendi hakkımızda

istiyoruz; bununla birlikte, söz konusu kataloglar sizlere dijital olarak

hem de ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sizi ve müşterilerinizi

sunulmaya devam edecek. Çevrimiçi kataloğumuzda ayrıca en son

bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.

ürün programına ve diğer birçok faydalı bilgiye erişebilirsiniz.
Bu sırada, belgelerimizin ekolojik sürdürülebilirliğine dikkat ediyoruz:
Customer Information System / CIS (Müşteri Bilgilendirme Sistemi),

Her baskı işini sorguluyor, baskı adetlerini azaltıyor, mümkün oldu-

planlanan yeni lansmanlar, piyasaya sürülen yeni ürünler ve üretimine

ğunca sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen PEFC

son verilen ürünler hakkında aylık bilgi sağlamaktadır.

sertifikalı kâğıt kullanıyor ve iklim nötr baskı teknolojisiyle aynı zamanda
iklim koruma projelerini destekliyoruz.

catalog.mahle-aftermarket.com/eu
Aylık CIS bültenini almak ister misiniz?
“Hizmetler” başlığındaki mahle-aftermarket.com
adresinden kayıt olun.

MAHLE E-mağaza
Toptancı olarak, tüm MAHLE ürünlerini tek bir platform üzerinden
hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde sipariş edebilirsiniz.
Avantajlarınız:
n

Ürün resimleri, tanımlamayı kolaylaştırır

n

Stokta bulunma durumu ve satın alma fiyatları hemen görüntülenir

Broşürleri ve el ilanlarını ticari ortaklarınızdan, doğrudan reklam
malzemeleri mağazamızdan veya mahle-aftermarket.com adrecustomercare.mahle-aftermarket.com

sindeki medya merkezimizden çevrimiçi olarak temin edebilirsiniz.
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Müşteri dergisi MPULSE

Promosyon ürünleri

Müşteri dergimiz, MAHLE ve Aftermarket ile ilgili tüm konular hakkında

Cazip promosyon ürünleri ile sizin ve müşterilerinizin aklında kalmak

bilgi vermektedir: Ürün bilgileri ve arka plan bilgisi, araç servisi için

istiyoruz. İster fuarlar ve etkinlikler için promosyon ürünleri olsun,

teknik ipuçları, montaj kılavuzları ve videolar, trendler ve yeni geliştirilen

ister araç servisleri için pratik yardımcılar – tüm uygulama alanları için

ürünler, ayrıca katılmak ve kazanmak için heyecan verici hikayeler ve

doğru ürünü sunuyoruz.

kampanyalar.

Satış desteği
Sizi ve müşterilerinizi önemli ürün
bilgileri, yenilikler veya kampanyalar hakkında güncel tutmak için,
dış mekan reklamları, satış odaları
ve tüm araç servisi ortamı için
faydalı satış destek malzemeleri
MPULSE,

sağlıyoruz.

Mart ve Eylül
aylarında olmak
üzere yılda iki kez
yayınlanmaktadır.

Promosyon ürünlerini ve satış destek malzemelerini ticari
MPULSE, mpulse.mahle.com adresinde tüm

ortaklarınızdan veya doğrudan reklam malzemeleri mağaza-

yıl boyunca çevrimiçi dergi olarak mevcuttur.

mızdan temin edebilirsiniz.
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Sosyal medya kanalları

Bireysel satış desteği

Hangi yenilikler olduğunu günlük olarak öğrenmek, düzenli kampan-

Ayrıca, memnuniyetle size özel bireysel satış destek konseptleri de

yalara ve çekilişlere katılmak ister misiniz?

geliştirmekteyiz. Tekliflerimiz hakkında satış ortağımızla konuşun veya
doğrudan customercare@mahle.com adresinden iletişime geçin.

Güncel ticari fuarlar ve etkinlikler hakkındaki bilgilerden, teknik güncellemelere ve genel yeniliklere kadar - sosyal medya kanallarımızla
her zaman güncel kalırsınız.

+ Fuarlar
+ Etkinlikler
+ Editoryal yazılar
+ Grafikler
+ İlanlar
+ Afiş reklamı
n

İnstagram’da

+ Satış kampanyaları

mahlempulse
n

MAHLE
YouTube kanalı

n

MAHLE
Facebook sayfası

+ Fabrika turları

