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NO CAMINHO DOS NEGÓCIOS

Lançamentos 2013
A Mobensani inicia 2013 com muitas novidades em seu portfólio de produtos com este novo catálogo lançado na
AUTOMEC. Agora com mais de 1800 itens, a linha de metal-borracha da Mobensani se mantêm como a maior e mais
completa do mercado.

www.mobensani.com.br

Confira alguns dos lançamentos:

MB-485

FIAT

N.O 51.736.530

FIAT

KIT DO AMORTEC. DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
01 LADO - COMPLETO

COXIM DO MOTOR ( LADO CÂMBIO )

PALIO FIRE 03/... SIENA FIRE 03/... STRADA FIRE 03/...

MB-4413

MB-4065

UNO 2010/...

FIAT

N.O 7.663.245

FIAT

MB-4415
N.O 51.833.942

BUCHA DIANTEIRA DO FEIXE DE MOLAS
DA SUSP. TRASEIRA

COXIM DO AMORTECEDOR
DA SUSPENSÃO DIANTEIRA

FIORINO 94/... STRADA 99/...

UNO 2010/...

MB-1210

GM

N.O 93.398.544

SUPORTE DA BARRA TENSORA
(LADO DIREITO )

BUCHA DO EIXO DA SUSPENSÃO TRASEIRA
ASTRA 06/... CORSA 06/... ZAFIRA 06/... MERIVA 02/... MONTANA 03/...

MB-9294

HONDA

N.O 51920.SVB.A03

GM

MB-1217

AGILE 09/... MONTANA 09/....

MB-3000

VW

N.O 308.199.415-A

AUTOMEC – O ponto de encontro do
setor de reposição.
De 16 a 20 de abril acontece a 11ª AUTOMEC - Feira
Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços
no Anhembi em São Paulo - SP. A AUTOMEC é um
evento bianual considerado o maior centro gerador de
negócios no setor de reposição da América Latina, é a
plataforma ideal para promover produtos e serviços,
conhecer as tendências do mercado, impulsionar
vendas, fortalecer a imagem da marca, qualidade e
serviços, fidelizar e conquistar novos clientes e estreitar
relacionamento com o público comprador no âmbito
nacional e internacional.
Para a AUTOMEC 2013 a expectativa da organização é
receber mais de 70 mil visitantes de todo o mundo
para conhecer o trabalho dos 1.200 expositores nacionais e internacionais que estarão reunidos no local.
Na feira serão apresentadas inovações e soluções nas
áreas de peças e sistemas, acessórios e tuning, reparação e manutenção, TI e gestão.

Divulgação

A Mobensani estará presente na feira apresentando
seus mais recentes lançamentos, que fizeram com que
alcançássemos a marca de 1800 itens em nosso
portfólio com a apresentação do seu novo catálogo
em edição (13ª) comemorativa a Copa de 2014!

Divulgação

ÍNDICE
COXIM DO AMORTECEDOR
SUSPENSÃO DIANTEIRA

BUCHA DIANTEIRA DO QUADRO DO MOTOR CHT
( 10 MM )

NEW CIVIC 07/...

GOL 97/.... SAVEIRO 97/...

Editorial
AUTOMEC com café e futebol!

Rota Principal

EXPEDIENTE

Mobensani presente na AUTOMEC 2013
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VW
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EDITORIAL

ROTA PRINCIPAL

PRÓXIMA PARADA

Porto de Galinhas
A melhor praia do Brasil

Mobensani presente na AUTOMEC 2013

AUTOMEC com café e futebol!
Como não iniciar nosso bate papo sem falar
da assustadora velocidade do tempo !
Parece que foi ontem a última AUTOMEC, e
aqui estamos novamente dois anos depois.
De lá para cá, a Mobensani realizou largos e
importantes investimentos, tanto na estrutura de galpão e armazenagem, quanto em
tecnologia, máquinas e equipamentos, e
para dizer a verdade só consegui me dar
conta e enxergar tudo isso agora, quando
"parei" para escrever a vocês queridos
leitores.......o bendito tempo voa mesmo, e
portanto não se pode nunca deixar para
amanhã os investimentos que se podem ser
realizados hoje!
Estou feliz por poder reencontrar amigos,
clientes, representantes e fornecedores na
Automec e convido a todos para tomar o
"famoso café da fazenda" em nosso estande
que este ano dobrou de tamanho, e conhecer o novo catálogo que carinhosamente foi
idealizado com uma edição especial comemorativa ao futebol por conta da Copa das
Confederações e principalmente a Copa de
2014, que será um marco na história de
nosso Brasil.
Boa leitura e vamos torcer juntos! O café é
por minha conta.

Internet

Porto de Galinhas é uma praia localizada no Litoral Sul
de Pernambuco, é um das balneários mais badalados
do país. Sua fama se deve, principalmente, às belezas
naturais: piscinas de águas claras e mornas formadas
entre corais, estuários, mangues, areia branca e
coqueirais.

Em 2011 a Mobensani obteve excelentes resultados na 10 º edição da AUTOMEC, foram muitos negócios fechados
e um fluxo intenso de visitantes em todos os dias do evento.
Para a próxima edição do evento a empresa tem certeza de um sucesso ainda maior e se preparou para isso, o
estande dobrou de tamanho e estará localizado estrategicamente com área de 120m² na ponta de ilha localizada
na rua G/80.

No auge da escravidão no Brasil, era o principal ponto
de comércio de escravos no nordeste brasileiro.
Muitas vezes, os mesmos chegavam escondidos
embaixo de engradados de galinhas. A chegada dos
escravos ao porto costumava ser anunciada pela frase:
“tem galinha nova no porto!” Desta forma, a praia de
Porto Rico ficou conhecida como Porto de Galinhas.

Quem passar pelo estande da Mobensani durante os dias do evento, terá uma grande surpresa. O espaço será todo
ambientado no clima da Copa do Mundo e o visitante terá a oportunidade de, antecipadamente, sentir o clima que
irá tomar conta do país nos próximos anos.

No balneário, além das belezas naturais, o visitante
encontra várias opções de entretenimento em
diversas áreas:

De 16 a 20 de abril no Anhembi em São Paulo – SP, visite a Mobensani no estande G80.

 passeio de bicicleta, jangada, jet ski e buggy;
Sr. Amir - Diretor

Visite-nos
16 - 20 abril 2013
Anhembi / São Paulo - SP
Estande G80

Siga a Mobensani no twitter e
fique por dentro das novidades da
empresa e do setor automotivo:

twitter.com/mobensani

 mergulho nas piscinas naturais, em companhia de
peixes tropicais;
 bares e restaurantes da Vila de Todos os Santos,
em Maracaípe;

compras na Vila dos Pescadores, no Centro de
Porto de Galinhas.
Visite-nos
18 - 21 setembro 2013
Centro de Convenções Pernambuco
Olinda - PE

Como já é tradição, haverá também no estande o "famoso café gourmet do Sr. Amir", e desta vez em um lounge
junto a uma Doceria.

PITSTOP MOBENSANI

Daniel Amaral , o novo promotor de vendas da Mobensani
Com o objetivo de atender cada vez mais e melhor os seus clientes a
Mobensani trouxe para sua equipe de promotores de vendas um
profissional experiente e conhecedor do mercado, o Daniel, novo
membro da equipe de divulgação da Mobensani, através da
coordenação da DMC Promoção e Publicidade, já está assessorando
os Distribuidores e realizando a divulgação e acompanhamento da
linha de produtos Mobensani nos varejos de São Paulo e região.
A Mobensani acredita na força dos relacionamentos e por isso
disponibiliza este trabalho de visitas através de promotores a alguns
anos, para o estreitamento do relacionamento da fábrica com seus
clientes.
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