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Equipe de Vendas e Representantes WAHLER

No período de 10 a 12 de Janeiro, a Wahler reuniu em Piracicaba 
os seus Representantes Nacionais, para a realização da sua 
Convenção de Vendas. O evento é anual e já está em sua 13ª 
Edição.

No evento, a Empresa apresentou uma retrospectiva de 2012, 
comemorando com a sua Equipe de Vendas os resultados 
atingidos no ano, mas não perdendo o seu principal foco: 
trabalhar os planos e estratégias para 2013. 

Dentre a Equipe de Representantes, a maioria está com a Wahler 
há mais de uma década e, é com esse espírito de amizade e 
comprometimento que a Empresa busca atingir seus objetivos 
para os próximos anos.

O WAHLER News entrou em 2013 com “cara nova”, para agradar 
ainda mais os seus leitores.

Com layout mais moderno, o WAHLER News está preparado para 
contar aos seus leitores tudo o que vem acontecendo de mais 
importante no mercado de Autopeças.

A 11ª Edição da Automec – Feira Internacional de Autopeças, 
Equipamentos e Serviços, acontecerá no Pavilhão de Exposições 
do Anhembi em São Paulo, entre os dias 16 a 20 de Abril.

A presença da Wahler já está confirmada neste importantíssimo 
evento do setor  onde  espera a visita de todos em seu stand, 
localizado na Rua H, nº 50.

Maiores informações sobre o evento no site: www.automecfeira.com.br

O objetivo do novo regime automotivo, o Inovar-Auto, é estimular 
o investimento na indústria automobilística nacional, 
incentivando assim a fabricação de veículos mais econômicos e 
seguros.

As empresas que se enquadrarem no 
novo regime, poderão se beneficiar
de  um desconto de até 30 pontos 
percentuais no IPI para automó-
veis produzidos e vendidos  no 
País.

As montadoras e importadoras de
veículos serão obrigadas a se adequarem
à etiquetagem dos seus veículos, informando dados confiáveis 
sobre o consumo e a emissão de poluentes de cada modelo, 
semelhante ao sistema atualmente utilizado para os 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

Além dos benefícios para a economia brasileira, o novo regime 
indiscutivelmente beneficia também o consumidor, pois o regime 
visa colocar no mercado até 2017, veículos mais eficientes e mais 
econômicos do que os modelos atuais. 

Com o aumento do preço dos combustíveis, fique 
atento à algumas dicas simples para que o seu veículo 
gaste menos: 

- Dirija com calma, não acelere e nem freie bruscamente, isso 
aumenta consideravelmente o consumo de combustível;

- Em descidas mantenha o veículo engrenado, ao contrário de que 
muitos acreditam, descer em ponto morto não economiza 
combustível, além de ser perigoso;

- Troque de marchas sempre que necessário, nunca ande em uma 
marcha inferior ou superior àquela que a velocidade do veículo 
exige;

- Mantenha os pneus calibrados e alinhados, os pneus podem ser 
responsáveis por até 20% do consumo de combustível;

- Carregar peso desnecessário dentro do veículo interfere em sua 
potência, portanto, elimine tudo aquilo que não é necessário 
levar;

- Saiba utilizar o ar-condicionado, quando o veículo estiver muito 
quente, antes de ligar o ar-condicionado, deixe os vidros abertos 
para facilitar a refrigeração e só depois ligue o ar-condicionado. 
Em caso de trajetos curtos, evite acioná-lo pois, muitas vezes, não 
há tempo suficiente para a refrigeração;

- Desligue o motor em caso de paradas prolongadas;

- Faça manutenção preventiva em seu veículo, para garantir o 
bom funcionamento do motor;

Mudanças simples, poderão resultar em uma boa economia no 
final do mês!
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INOVAR-AUTO, bom para todos!

WAHLER News 2013!!!

Bom para o Meio Ambiente e economia para o seu Bolso!
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Faça revisões em seu veículo regularmente!  
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