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REFORMA TOTAL SABÓ:
MISSÃO PROPOSTA, MISSÃO CUMPRIDA!
“

A promoção Reforma Total
ão foi uma tarefa fácil, mas
ser reformadas pela Sabó.
ós acreditamos e apostamos
Sabó foi um sucesso e já gerou
ao término de todas as
ntretanto, somente três
nos seus sonhos, acreditem
repercussão no mercado.
etapas de seleção e já com as
poderiam ser premiadas,
Diversas empresas, como
três oficinas reformadas é
e a escolha foi acertada. Temos
outros fabricantes de
possível confirmar o sucesso da
que certeza de que ao ler suas
autopeças e distribuidores,
promoção e ter a satisfação de
histórias e ver a emoção dos
nos procuraram e
ver a missão cumprida.
demonstraram interesse
Foi uma idéia arrojada,
em fazer parceria e apoiar
na qual a Sabó
a iniciativa da Sabó.
apostou e encontrou
Isso demonstra que neste
boa receptividade nas
ano foram três empresas,
oficinas mecânicas,
mas podem ser 30 no futuro.
que participaram e
A Reforma Total Sabó não
acreditaram conosco
é mais uma campanha de
nessa idéia.
marketing, mas passa a ser
Um trabalho que exigiu
um programa do Grupo
investimento de mais de
João Luiz R.
Estratégico de Marketing da
R$ 150 mil em
Martini
Marília - SP
Sabó e isso significa que ele
equipamentos,
está no calendário anual da
mobiliário, ferramentas
empresa.
e estrutura, e mais de
em nós e
Marcus
evedo
150 horas de trabalho
continuem nos
Helder de Az
Vinícius
para que, em pouco mais
apoiando
Aracajú - SE
Silva de uma semana, fosse
e participando
Diretor de
Márcio
possível baixar as portas
contemplade nossas ações.
Leand
Aftermarket
ro Tre
Chape
s
có - SC
América
das três oficinas e abri-las
dos, seus
uem sabe sua
Latina
novamente, agora com o padrão amigos,
empresa não
Sabó de qualidade e
familiares e funcionários,
é a próxima
organização.
todos vão concordar que os três
contemplada na
Com certeza existem outras
mereceram e servirão de
Reforma Total Sabó. Este é o jeito
oficinas que também mereciam
exemplo para outras empresas.
Sabó de respeitar você.
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é só alegria
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CONFIRA A MUDANÇA
NA AUTOMECÂNICA HELDER,
DE ARACAJÚ.
A

Promoção Reforma Total Sabó foi
até Aracaju - SE para dar um trato

na oficina do Helder. A surpresa e a
emoção da premiação logo deram lugar
ao mãos-à-obra para que o Helder
recebesse o quanto antes a oficina
reformada.

O

que ele não imaginava é que
a emoção de ver tudo reformado

seria ainda maior. Agora é continuar
trabalhando para conquistar clientes

Depois

e oferecer um trabalho cada vez melhor.
Boa sorte, Helder e equipe!

Antes

Ficha Técnica
Data da Fundação: outubro de 1990
Proprietário: Helder de Azevedo Santos
e Ana Lívia Lima dos Santos

e desejar que Deus os proteja e que

Rua Frei Paulo, 21 - Bairro São José -

certeza de que vai aumentar o número de

vocês continuem com esse trabalho

Aracajú - SE

clientes. Os funcionários estão adorando,

forte e corajoso.

Área de 250 metros quadrados

fardamento novo, equipamentos, tudo

Deputado Estadual Garibalde Mendonça

5 funcionários

limpinho e organizado. Parece uma

Principais serviços: reparo de motor,

nova empresa.

troca de óleo, sistema de arrefecimento,

Helder de Azevedo Santos

”

”

suspensão, borracharia, freios e eletroeletrônica.

Autoridade

Palavras do Ganhador

“

“

Eu quero enaltecer o trabalho de

vocês, porque isso é muito raro de se ver

A mudança física foi muito boa, mas

em nosso país. Enquanto a gente passa

o que mais ressalta aos olhos do cliente

por vários testes de seriedade em nosso

é a limpeza e a organização. Os clientes

Brasil, a gente vê que o trabalho de

comentam que parece que a oficina

vocês é um trabalho sério e escolheram

aumentou de tamanho. Tive um sonho

uma pessoa séria.

realizado.
or enquanto causou um grande

O

impacto junto aos clientes que

clientes, um grande número de amigos

P

Helder é uma pessoa honesta, que
tem um convívio bom com seus

já usam nossos serviços, que vieram

e uma clientela de muito tempo e que

nos visitar e elogiaram muito a nova

continuam com ele. Só tenho

aparência; mas com a divulgação tenho

a parabenizar a Sabó e o Helder

Deixa rolar a
festa!
2
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EM MARÍLIA O “ANTES”
E “DEPOIS” NA MART CAR SYSTEM
ARRASOU.
O

s efeitos da Promoção Reforma Total
Sabó já podem ser sentidos na Mart

Car System, de Marília - SP. Os atuais
clientes adoraram as novas instalações
e novos clientes começaram a aparecer.

A

lição mais importante de tudo isso
é: um ambiente de trabalho bem

organizado e com bons equipamentos
ajuda, mas não substitui o talento e a
dedicação dos profissionais da oficina.
Boa sorte ao João Luiz e a toda sua
equipe!

Ficha Técnica

Antes

Depo
is

Mart Car System
Data da Fundação: fevereiro de 1998

(gerente de marketing da Sabó),

Proprietários: João Luiz Ribeiro Martini

fiz um café da manhã só para mulheres

e Gislaine Aparecida Marinho Martini

no dia 8 de março, Dia Internacional da

Rua Frediano Giometti, 25 - Bairro

Mulher, e deu muito certo. Tudo isso, esse

Autoridade

Teotônio Vilela - Marília - SP

prêmio, essa nova fase na minha vida,

Área de 150 metros quadrados

só me leva a crer que vale a pena

“

4 funcionários

correr atrás dos seus sonhos. Foi um

juntas, proporcionou uma oportunidade

Principais serviços: reparo de motor,

presentão que ganhei da Sabó.

de crescimento e reconhecimento

troca de óleo, sistema de arrefecimento,

João Luiz Ribeiro Martini

às oficinas mecânicas e nossa cidade

”

Marília está feliz e orgulhosa, porque

a Sabó, uma gigante em retentores e

suspensão e eletro eletrônica.

foi contemplada por intermédio do

Cliente da Flex Autopeças, Autopeças

João Martini, que é de uma família

Coronel, Mirauto Autopeças e Ki Peças.

tradicional e pela qual nós temos um
carinho especial.

Palavras do Ganhador

“

A

Não foi fácil ficar 10 dias longe da

Sabó já atende às milhares de
oficinas de todo o país com muita

minha oficina, mas valeu a pena. É uma

competência, mas trazendo esse

nova estrutura. Embora a gente já

incentivo e a oportunidade para que

estivesse organizado, o novo ambiente

essas pessoas realizem seus sonhos,

de trabalho melhora nossa auto-estima

como vocês realizaram o sonho do João

e a dos funcionários. O fluxo de clientes

Martini, não tem o que pague. Vocês

tem aumentado e a cada dia chegam

saíram na frente com uma idéia feliz

novos clientes. Como na reinauguração
não pude convidar todos clientes da
oficina, por sugestão do Luiz Freitas

É só alegria!

e inovadora. Continuem assim.

”

Prof. Mário Bulgarelli, prefeito de Marília
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OFICINA NOVA, VIDA NOVA.
ESSA É A SENSAÇÃO NA
NEW CAR, DE CHAPECÓ.
T

er a oficina reformada pela inédita
promoção da Sabó foi o empurrão

que o Márcio, proprietário da
Automecânica New Car, de Chapecó - SC,
precisava para continuar acreditando
cada vez mais no seu empreendimento.
A alegria foi imensa e agora é arregaçar
as mangas para continuar crescendo
e colhendo os frutos de um trabalho bem
feito. A todos da New Car, boa sorte!

Depois

Ficha Técnica
Automecânica New Car
Data da Fundação: março de 1997

Antes

Proprietário: Márcio Leandro Tres

junto com a cidade de Chapecó.

Rua Borges de Medeiros, 1990 – Bairro

E ele merece todo esse investimento.

Passo dos Fortes - Chapecó - SC

Parabéns ao Márcio e à equipe

Área de 137 metros quadrados
1 funcionário

Agora é manter esse padrão de

da New Car e parabéns a Sabó.

Principais serviços: reparo de motor,

qualidade e atendimento que, com

Elio Sella, vice-prefeito de Chapecó

troca de óleo, sistema de arrefecimento,

a ajuda da Sabó, posso oferecer

suspensão, transmissão, freios e eletro-

e continuar crescendo. O passo inicial

eletrônica.

a Sabó já me ajudou, agora é comigo.
Márcio Leandro Tres

”

”

Palavras do Ganhador

“

Como eu disse na reinauguração da

minha oficina, nesses dias em que fiquei

Autoridade

“

O cliente que tem um carro quer

aguardando o término da reforma, vinha entrar numa oficina melhor, ele quer
pensando em uma palavra para

ser bem atendido, quer uma mão-de-

agradecer a Sabó, mas a única que

obra bem-qualificada, ferramentas

encontrei foi Muito Obrigado! Não foi

e equipamentos adequados. Agora,

apenas uma mudança física na

a New Car tem todas as condições para

empresa, mas uma mudança de vida,

crescer, e nós, do poder público, sempre

e a Sabó proporcionou isso para mim.

ficamos muito satisfeitos quando existe

O

s clientes e a vizinhança têm vindo

esse investimento. A Sabó investiu na

conhecer a empresa e outra noite

empresa do Márcio, e temos certeza de

até marcaram um churrasquinho aqui

que ele vai continuar investindo na sua

na oficina. Virei local de ponto de

empresa, gerando negócios para ele,

encontro depois da reforma.

divisas para o município e crescendo

Um brinde
ao sucesso!
4
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