


S O L U T I O N S

Você é um fabricante ou distribuidor de equipamentos para movimentação de carga ou 
implementos rodoviários que prima pela qualidade e excelência dos seus produtos?

Se você ou sua empresa fabricam ou distribuem equipamentos para movimentação 
de carga e implementos rodoviários e tem interesse em um novo canal de venda que 
abrange o Brasil todo, você encontrou lugar certo. 
 
A MKS Solutions é uma divisão da MKS Marksell que desde 1983 fabrica equipamentos 
para movimentação de carga e implementos rodoviários e entende as suas necessidades 
e eventuais dificuldades na hora da venda. 
 
Apesar da MKS Solutions já contar com um ótimo relacionamento com as principais 
fábricas nacionais e internacionais bem como com os distribuidores dessas respectivas 
fábricas, temos todo o interesse do mundo em conhecer sua empresa e diferenciais para 
mostrá-los aos nossos clientes.
 
A  MKS Solutions executa uma triagem em nome dos clientes que nos contratam e usamos 
nossa experiência em prol desses clientes. Caso sua empresa se destaque ficaremos 
honrados em indicá-lo.
 
A partir desse ponto, caberá a sua empresa e ao cliente as tratativas finais. 
 
Caso ainda não receba nossos contatos é porque provavelmente sua empresa não está 
cadastrada como fornecedor da MKS Solutions sendo assim, pedimos que se cadastre 
seguindo os passos abaixo :    
 
 1) Acesse (www.mkssolutions.com.br). Verifique em qual área,  equipamento ou 
implemento rodoviário você deseja se cadastrar e clique no ítem, preencha os dados e 
nos envie sua solicitação. 
 
Assim que recebermos sua solicitação uma pessoa da nossa equipe entrará em contato e 
fará o cadastramento e validação da sua empresa dentro da MKS Solutions. 
 
Obs: Caso não ocorra o contato em até 24horas, pedimos que faça novamente a solicitação e verificação 
se os dados enviados estão corretos,  caso o problema persista envie seu e-mail e telefone de contato no 
canal da nossa matriz diretoria@mkssolutions.com.br que entraremos em contato o mais breve possível. 



 2) A MKS Solutions não cobra nenhum valor antecipado e nenhuma empresa 
terceirizada, divisão da MKS Marksell  ou qualquer outra pessoa física tem a autorização 
da MKS Solutions para cadastrá-lo em nosso banco de fornecedores.
 
 3) A MKS Solutions trabalha com base no sucesso (Success fee) e o sucesso para a 
nossa empresa é ter certeza que o nosso cliente economizou tempo e dinheiro através da 
sua ajuda.  

 4) Recomendamos que continue com essa vontade de encontrar novos canais de 
venda e de contatos. Da nossa parte garantiremos a total equidade e transparência, 
sempre em prol do nosso cliente. 

 5) Caso seus preços e condições não sejam mais vantajosos pedimos que continue 
melhorando sua eficiência e fique tranquilo que continuaremos a consultá-lo.

 6) Faremos questão de oferecer à sua empresa, consultas de todo o Brasil e caberá 
a você decidir se irá participar ou não.

 7) Caso não responda nossas solicitações entenderemos que não há interesse em 
participar desse processo.

 8) Caso não queira receber nossas solicitações, envie um e-mail para cancelamento@
mkssolutions.com.br, solicitando o cancelamento que uma pessoa da nossa equipe entrará 
em contato para validar essa solicitação de cancelamento. 
 
Aproveitando, não se esqueça que caso deseje oferecer diretamente ao seu cliente um 
financiamento para aquisição de seus equipamentos em até 48x, faça o credenciamento 
através da MKS Acredita (www.mksacredita.com.br) ou em nosso site (www.mkssolutions.
com.br).  
 
Caso esteja pronto para nos ajudar a fazer o que fazemos melhor, aguardamos o seu 
e-mail de cadastramento.
 
Independente da sua opção, agradecemos por investir seus recursos no segmento de 
movimentação de carga e implementos rodoviários. 

 

Muito obrigado.
De todo o Grupo MKS Marksell


