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Assunto: LANÇAMENTO DE NOVOS PRODUTOS ORIGINAIS – IMPLANTAÇÃO DA MARCA M-TECH

M-TECH – NOVA LINHA DE PRODUTOS ORIGINAIS
Prezado Concessionário,
Lançamos através desta News Letter alguns itens da nova linha de produtos M-TECH para
comercialização em sua Concessionária.
Esta linha de produtos foi desenvolvida com o mais alto padrão de qualidade visando oferecer ao
nosso Cliente o que há de melhor em eficiência e custo-benefício, lembrando que os produtos com
a marca M-TECH são homologados pela Mitsubishi e trazem em sua composição o mesmo padrão
de tecnologia, inovação e valor agregado.
Vejam abaixo a lista dos produtos liberados com a marca M-TECH:
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Os itens aqui divulgados serão comercializados pela modalidade DSH (Fornecedor STP), sendo
que os pedidos deverão ser transmitidos para a MMCB como é de praxe nos itens DSH,
respeitando as quantidades múltiplas informadas.
Ressaltamos que além da venda destes itens fazer parte dos seus resultados de Vendas de Peças
Originais no Plano de Incentivo P&A, eles também farão parte da avaliação dentro do Programa
Profissionais Diamante 2011.
Importante:
1) – Os Cleaners Diesel e Flex (CW130004 / CW130006) continuam sendo comercializados via
MMCB. Estes dois produtos serão apresentados com a marca M-TECH a partir de
Setembro/2011 e suas vendas também participarão do Programa Profissionais Diamante.
2) – O revestimento bactericida e o seu aplicador (CWPA0607 / CWFE1045) estarão
disponíveis a partir de Agosto/2011.
3) – A máquina de OXI-SANITIZAÇÃO será fornecida em comodato para sua Concessionária,
para isso após a divulgação desta News Letter o representante da STP entrará em contato
para assinatura do Contrato de Comodato. Assim, a Concessionária terá apenas o custo
com o cartão (CWPA0589), e será enviado automaticamente um lote inicial de 60 cartões
para sua Concessionária.
Ações para obter os melhores resultados de vendas:
•
Divulgar todos os produtos a sua equipe de vendas mostrando funcionalidades, vantagens e
principalmente o custo benefício na aplicação dos itens (informações técnicas e comerciais dos
produtos em Anexo Único);
•
Fazer demonstrações práticas ao Cliente visando obter o impacto visual para uma melhor
argumentação de vendas;
•
Elaborar ações internas que visem o empenho da equipe em oferecer os produtos originais
com vendas consultivas;
•

Manter estoque regular de toda a linha M-TECH para pronto atendimento.

Sucesso e boas vendas!
Fernando da Costa e Silva
Gerente de Vendas P&A

Marco A.G. Naticchia
Gerente de Qualidade do Produto

c.c.: Robert Rittscher
Corinna S. de Souza Ramos
Fabio Ferreira
Fernando Matarazzo
Guilherme Spinelli
Julio Fiorin
Reinaldo Muratori
Ricardo Camargo
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Rubens Juquiram
Anexo Único – Informações complementares dos produtos M-TECH:
Visando um melhor entendimento sobre as funcionalidades dos produtos M-TECH lançados nesta
NL, seguem as principais informações técnicas que servirão de argumento de vendas aos Clientes:
1) CWML0002 - Deep Clean Foam (Espuma limpadora):

Ideal para limpeza de estofamentos em tecido, carpetes, laterais de porta e tetos dos veículos. Este
produto com sua espuma de fórmula inovadora penetra na sujeira mais profunda removendo-a de
forma fácil e rápida. O Deep Cleaning Foam não deixa resíduos e restaura a aparência original dos
materiais. Este produto pode ser usado para limpeza dos veículos nas revisões como também para
venda no balcão de peças.
2) CWML0003 – Leather Conditioner (Condicionador de Couros):

Desenvolvido para garantir uma profunda hidratação das superfícies em couro, mantendo sua
originalidade e estado de novo. O produto contém emoluentes que preservam a naturalidade do
couro por mais tempo. Antes de se aplicar o condicionador recomenda-se fazer a limpeza da
superfície com o produto Leather Cleaner da M-Tech.
3) CWML0004 – Leather Cleaner (Limpador de Couros):

Produto desenvolvido especialmente para os veículos MMC, tendo total compatibilidade com os
bancos de couro dos veículos. Limpa toda a superfície do couro sem prejudicar ou danificar seu
nobre acabamento, mantendo sua originalidade. Recomenda-se executar a hidratação do couro
com o Leather Conditioner da M-Tech logo após a limpeza.
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4) Oxi-Sanitização do veículo (Aparelho fornecido em comodato e compra dos cartões):

Tecnologia inovadora no mercado que além de eliminar fungos, bactérias e ácaros do habitáculo,
elimina odores através da geração de ozônio. O equipamento transforma o oxigênio de dentro do
veículo em moléculas de ozônio que agem nas moléculas causadoras de odores. Garante um
ambiente interno 100% higienizado, pois não atua somente nos dutos de refrigeração, mas também
em todas as partes internas como bancos, carpete, laterais de portas e teto do veículo. Serviço
recomendado a ser realizado a cada 6 meses.
5) CWPA0607 (Solução para revestimento bactericida do Condensador A/C):

Produto inovador com um pacote que combina um potente aditivo antimicrobiano e uma camada
protetora acrílica para os dutos do sistema de ar condicionado. Sua aplicação impede o
crescimento de colônias de bactérias, fungos e ácaros, que são nocivos para o sistema respiratório
humano e também são causadores de odores desagradáveis no interior do veículo.
Aplicado com ferramenta específica através de pulverização, sua fórmula se adere às paredes dos
dutos do sistema de ar condicionado, eliminando a umidade e impedindo a formação de novos
contaminantes. Sua aplicação é recomendada logo após a limpeza e higienização do habitáculo
com a Oxisanitização da M-Tech.
Os serviços combinados garantirão um sistema mais limpo, livre de odores, contaminantes e com
uma maior proteção para novas formações de colônias causadoras de odores.
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