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ROTAPRINCIPAL

Novo site Mobensani. Entre sem bater.

Com muito alegria, convidamos vocês para conhecer
o nosso novo site. Desenvolvido em parceria com a
Kzulo Propaganda, empresa de comunicação focada no
setor automotivo, o nosso novo espaço virtual pode ser
considerado um dos mais modernos do setor. Apresenta
uma estrutura simples e acessível, com visual limpo e
páginas intuitivas, foi construído para colocar o visitante
dentro da Mobensani, trazendo informações completas
sobre nossos produtos, suas características e processo de
produção, além disso o portal apresenta nossa estrutura
e história, tornando assim a Mobensani cada vez mais
próxima do mercado. Com ainda mais conteúdo e
informações, o novo site é uma ótima fonte de consulta,

onde o visitante, conta com catálogo online atualizado
que permite a busca dos produtos por código original,
código Mobensani ou linha de produtos, é possível
também fazer o download do nosso catálogo eletrônico
e da versão em PDF. A página traz ainda dicas técnicas
e notícias e terá o seu conteúdo com atualização
constante. O novo site foi desenvolvido para auxiliar no
atendimento ao nosso cliente, pensado para ser mais
interativo e conter todas as informações de interesse dos
clientes e do mercado.

Fique a vontade, acesse e confira:
www.mobensani.com.br
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PITSTOP MOBENSANI

Mobensani investe em capital
humano.

Corte aqui
Dobre aqui

E D ITO RIAL

VIA PÚBLICA

Queridos leitores, iniciamos 2014 com grandes
expectativas de um ano bastante festivo, e
portanto onde devemos ter muito mais atenção
com nossos negócios, para não perdermos o foco
com tantos eventos e comemorações.

Dobre aqui

Vamos comemorar os gols da Copa e também
fazer gols em nossa vida profissional e em nossas
empresas!
Aproveito para convidar a todos a navegarem
em nosso novo site, que agora ficou muito
mais acessível a informações do segmento
automotivo, a busca e conhecimento de
nossos itens e a tudo que o Mundo Mobensani
disponibiliza ao clientes e ao mercado de auto
peças.
Boa leitura a todos, e que sua torcida seja
também para uma transformação de um Brasil
melhor !

NO CAMINHO DOS NEGÓCIOS

Autopar 2014.
Está chegando a hora.
A Mobensani está pronta para a 7ª edição da AUTOPAR - FEIRA DE FORNECEDORES DA INDÚSTRIA
AUTOMOTIVA, que acontecerá de 4 a 7 de junho
no Expotrade, em Pinhais, região metropolitana
de Curitiba. A feira deste ano contará com mais de
500 marcas expositoras e a expectativa é superar
a 6ª edição que recebeu mais de 30 mil visitantes
em quatro dias de evento.
Aproveitaremos a ocasião para mostrar ao mercado nossas últimas novidades e lançamentos, visite-nos. Acompanhe na próxima edição do Infocar
tudo sobre a nossa participação no evento.
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Muito se fala em gestão de pessoas, em perfis de
colaboradores e em retenção de talentos, para
obter sucesso nessas áreas é fundamental valorizar
o capital humano. O Brasil é o segundo país do
mundo que mais sente impactos da escassez de
profissionais qualificados. O número chega a 71%
das organizações que sofrem com esse problema
no país, enquanto a média mundial é de 34%.
Investir em pessoas é sempre o melhor caminho,
pesquisas comprovam que para a concorrência
superar uma empresa que tem como base o
investimento em pessoas é preciso pelo menos sete
anos de tentativas. Enquanto que, as empresas que
investem apenas em seus preços de produtos levam
apenas 60 dias para serem superadas.
A Mobensani se mantêm antenada as necessidades,
tanto da empresa quanto de seus colaboradores, e
por isso foca na capacitação, motivação e qualificação
da sua equipe. Em 2014 estamos trabalhando em
projetos que visam desenvolver as competências
e aprimorar as habilidades de toda a nossa equipe,
além disso estamos empenhados em manter um
ambiente de trabalho saudável, onde as pessoas
se sintam motivadas a continuar desenvolvendo o
melhor trabalho.
Na Mobensani trabalhamos para que os envolvidos
em cada etapa do processo produtivo, saibam da sua
importância para o sucesso da empresa e entendam
que os nossos objetivos estão alinhados com as
suas expectativas pessoais. O resultado disso, pode
ser visto há muitos anos na qualidade dos nossos
produtos, reflexo da dedicação da nossa equipe em
fazer sempre o melhor.

Dobre aqui

Tabela de jogos
Mundial 2014
A Mobensani está na torcida pelo
Brasil no mundial 2014 e para que
você não perca nenhum lance
preparou essa tabela de jogos.
Vamos torcer juntos.

Corte aqui

Curta a Mobensani no Facebook:
facebook.com/mobensani
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