I THJESHTË. I QARTË. TRANSPARENT.
DIZAJNI I RI I PAKETIMIT

Aftermarket
WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
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Dizajni i ri i paketimit

MAHLE Aftermarket

MAHLE Aftermarket bashkon shtatë marka të forta, të cilat në rang global apo
rajonal përfaqësojnë inovacione dhe cilësi pa kompromis. Që nga viti 2018, e re në
familjen e markave MAHLE është BRAIN BEE, eksperti i pajisjeve për ofiçina për
tregjet e Evropës, Lindjes së Mesme, Afrikës, Amerikës së Jugut dhe pjesë të Azisë.

EVROPA
QENDRORE
DHE LINDORE/
AFRIKA/
LINDJA E
MESME
(EMEA)
AZI

AMERIKA
E VERIUT

Dizajni i ri i paketimit

FUQIA E MARKAVE MAHLE ...

ÇFARË PRODUKTESH KA NGA CILA MARKË NË CILIN RAJON TË BOTËS?

AMERIKA
E JUGUT

MAHLE Aftermarket

… PAKETIM MË I RI

Që nga viti 2019 produktet nga MAHLE Aftermarket i merrni në paketime të reja. Ngjyra
të forta, informacione koncize dhe një dizajn transparent e bëjnë të lehtë përdorimin në
tregti dhe ofiçinë. Ne nuk i kemi ndryshuar etiketat e sigurisë MAHLE – në mënyrë që
t’i dalloni në mënyrë të besueshme paketimet origjinale MAHLE edhe në të ardhmen.

EMEA

AMERIKA E VERIUT

AMERIKA E JUGUT

AZI

Pjesë motori

MAHLE, CLEVITE,
IZUMI

MAHLE, CLEVITE,
IZUMI

MAHLE, METAL LEVE,
CLEVITE, IZUMI

MAHLE, IZUMI,
CLEVITE

Filtra

MAHLE, KNECHT FILTER

MAHLE

MAHLE, METAL LEVE

MAHLE

Ftohja dhe ajri i kondicionuar

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

Turbokompresorët

MAHLE

MAHLE

MAHLE, METAL LEVE

MAHLE

Motorë nisjeje dhe
gjeneratorë sinkronë

MAHLE

MAHLE

MAHLE

MAHLE

E-mobilitet dhe elektronikë

MAHLE

MAHLE

MAHLE

MAHLE

Pajisje për ofiçina

MAHLE, BRAIN BEE

MAHLE

MAHLE, BRAIN BEE

MAHLE, BRAIN BEE

NGA MAHLE ORIGINAL BËHET MAHLE.
Ku shkruan MAHLE nga jashtë, nga brenda është gjithmonë
origjinale. Prandaj, që nga viti 2019, marka jonë globale e
shitjes quhet thjesht MAHLE.
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MAHLE Aftermarket

MAHLE Aftermarket

Dizajni i ri i paketimit

MARKA E FORTË GLOBALE
Marka MAHLE njihet në mbarë botën për pjesë këmbimi përgjatë të gjithë
grupit të transmisionit me cilësi të pajisjeve origjinale – nga pjesë motori,
filtrimi, ftohja dhe ajri i kondicionuar dhe motorë nisjeje dhe gjeneratorë
sinkronë deri te pajisje për ofiçina dhe pjesë këmbimi për automjete klasike.
 Pjesë motori dhe turbokompresorë
Filtra
Ftohja dhe ajri i kondicionuar
 Motorë nisjeje dhe gjeneratorë
sinkronë

NGJYRA E PAKETIMIT: blu
ZONA E SHITJES: në të gjithë botën

E-mobilitet dhe elektronikë
 Pajisje për ofiçina dhe
diagnostikimi
 Pjesë këmbimi për makina
të epokës
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MAHLE Aftermarket

MAHLE Aftermarket

Dizajni i ri i paketimit

EKSPERTI GLOBAL PËR SISTEM
FTOHJE DHE AJËR TË KONDICIONUAR
BEHR është eksperti global për menaxhimin termik dhe angazhohet për
zgjidhje novatore në sektorët e ajrit të kondicionuar të automjetit dhe ftohjes së
motorit. Në tregun e mirëmbajtjes dhe riparimit të automobilave BEHR ofron:
Termostate
Çelësa termikë
Sensorë termikë
Kompresorë ajri të kondicionuar

NGJYRA E PAKETIMIT: blu
ZONA E SHITJES: në të gjithë botën
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MAHLE Aftermarket

MAHLE Aftermarket

Dizajni i ri i paketimit

PAKETIM I SHKËLQYER
Produkte për motorë me fuqi të rritur

Kapak i bardhë për përshtypje të drejtpërdrejtë

MARKA TRADICIONALE PËR
AUTOMJETE KOMERCIALE AMERIKANE
CLEVITE është një nga marka me traditë më të pasur për pjesë të motorit
për zbatime në automjete komerciale, ndërtim dhe makineri bujqësore
amerikane.
Unaza

Këmisha cilindri

Valvula

Grupe

Pistona

Kushineta

Këmisha

Bosht kardanik

NGJYRA E PAKETIMIT: blu
ZONA E SHITJES: në të gjithë botën
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MAHLE Aftermarket

MAHLE Aftermarket

Dizajni i ri i paketimit

MARKA PËR AUTOMJETE
KOMERCIALE JAPONEZE
IZUMI është marka për përdorime në automjete komerciale japoneze dhe
fuoristrada.
Pistona

Valvula

Unaza

Këmisha

Grupe

Kushineta

NGJYRA E PAKETIMIT: blu
ZONA E SHITJES: në të gjithë botën
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MAHLE Aftermarket

MAHLE Aftermarket

Dizajni i ri i paketimit

SPECIALISTI EVROPIAN
PËR FILTRIMIN
KNECHT FILTER është specialisti evropian për filtrimin – një markë prestigjioze
me lidhje të fortë klientësh dhe pjesë e familjes së markave MAHLE që prej
dekadash.
Filtrat e vajit

Elementët e sigurisë

Filtrat e ajrit

Filtrat e vajit të transmisionit

Filtrat e ajrit të kabinës

Filtrat e hidraulike

Filtrat e naftës

NGJYRA E PAKETIMIT: portokalli
ZONA E SHITJES: Evropa, Lindja e Mesme dhe Afrika
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MAHLE Aftermarket

MAHLE Aftermarket

Dizajni i ri i paketimit

MARKA TRADICIONALE
E AMERIKËS LATINE
METAL LEVE në Amerikën Latine është sinonim për gamën e çmuar të
produktit dhe për shërbimin e jashtëzakonshëm të MAHLE.
 Pjesë motori dhe

 Motorë nisjeje dhe

turbokompresorë

gjeneratorë sinkronë

Filtra

E-mobilitet dhe elektronikë

 Pajisje për ofiçina dhe
diagnostikimi
 Ftohja e motorit dhe ajri
i kondicionuar

NGJYRA E PAKETIMIT: e verdhë
ZONA E SHITJES: Amerika Latine

 Pjesë këmbimi për makina
të epokës
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MAHLE Aftermarket

PAKETIM I RI, SIGURI E LARTË
E NJËJTË

MAHLE Aftermarket

Dizajni i ri i paketimit

SI DALLOHEN PRODUKTET
E FALSIFIKUARA?

Pirateria e produkteve u intereson të gjithëve. Afërsisht 36 000 vdekje nga aksidentet
dhe 1,5 milionë aksidente ndodhin për shkak pjesësh automjetesh të palejuara dhe me
defekte teknike. Nëse nuk respektohen kushtet e OEM-së për zhvillim, prodhim dhe
zgjedhje të materialeve, shpesh këto produkte japin performancë të pamjaftueshme
që shkakton avari dhe dëmtime të rënda. Shpesh shërbimet e garancisë ose pretendimet për zëvendësim nuk ofrohen.
RREZIQE TË LARTA PËR TË GJITHË

Vënia në qarkullim e produkteve të falsifikuara ose të imituara dënohet me ligj – prodhuesit dhe tregtarët rrezikojnë të marrin gjoba të larta. Një tregtar që blen apo shet
me leverdi të pazakontë, nuk mund të justifikohet me “mosdije”. Perfomanca shpesh
e mangët e produkteve të falsifikuara ose të imituara vë në rrezik personat në au-

Çmim tepër i ulët
Materiale reklamash jo seriozë
Informacione teknike të mangëta
 Anomali në paketim (materiali,
forma, madhësia, printimi)
 Vlerësime të dyshimta të shitësve
në platformat në internet

 Përshkrime me gabime të markave
ose të logos
 Etiketë sigurie e ndryshme në
paketimet e pjesëve të motorit dhe
termostatit
 Defekte materiale dhe përpunimi
në produkt
Security Strip e dëmtuar

tomjet, pjesëmarrës të tjerë të trafikut dhe mjedisin. Edhe jetëgjatësia e pjesëve të
tjerë të automjetit ulet, çka sjell si pasojë riparime të mëdha dhe të shtrenjta dhe nuk
ka pretendime për garancinë.

Këshilla jonë: Blini vetëm nga shitës që mund t’u besohet dhe
veçanërisht kontrolloni mirë ofertat “me leverdi”.
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MAHLE Aftermarket

MAHLE Aftermarket

Dizajni i ri i paketimit

RREZIK NGA TREGTIA
E PAAUTORIZUAR NË INTERNET
Krahas tregjeve jozyrtare dhe zonave të tregtisë së lirë, interneti është tregu
më i madh për piraterinë e produkteve. Faqe interneti të krijuara në mënyrë
profesionale mashtrojnë konsumatorët me sugjerime dhe vlerësime. Numri i
hetuesve është i vogël në krahasim me numrin e madh të ofertuesve. Kriminelë
të fshehur veprojnë në anonimitet.

STRATEGJIA JONË

Ne shkëmbejmë informacione me kompani të tjera të sektorit të automobilave, informojmë partnerët tanë në lidhje me kërkimin tonë për kopje ilegale dhe falsifikime të
markave ose patentave. Ne zhvillojmë së bashku strategji kundër çdo forme të piraterisë së produkteve.
Çdo shkelje e markave ose e patentave të mbuluara nga MAHLE ndiqet penalisht.
MAHLE zbaton një linjë të tolerancës zero dhe shfrytëzon të gjitha mjetet juridike në

NE VEPROJMË KËSHTU
 Masa të brendshme
mbështetëse për shitjen dhe
zhvillimin e produkteve
Vëzhgimi i tregjeve
Prani globale në panaire
 Analiza të çmimit dhe blerje
testi
 Bashkëpunime me konkurrentë,
autoritete dhe tregtarë

 Trajnime mbi produktet për
klientë dhe punonjës të doganës
 Anëtarësi në WCO (World
Customs Organization) me
fushata doganore vjetore në
të gjithë botën kundër importit
dhe eksportit të mallrave të
pazakonshme
 Zgjerim i sekuestrimit në kufi

dispozicion kundër prodhuesve të mallrave të falsifikuara.
Keni pyetje rreth temës së piratërisë së produkteve dhe markave?
Na shkruani në: original@mahle.com
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MAHLE Aftermarket GmbH
70376 Stuttgart
Telefon: +49 711 501-0
www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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Pragstraße 26 – 46

