NGK é a marca mais admirada pelo setor da reposição
Empresa foi eleita por 500 varejistas distribuídos pelo País
A fabricante mundial de velas de ignição, NGK, foi eleita por varejistas de todo o Brasil como a
melhor e mais admirada marca do segmento do aftermarket. O Prêmio Inova 2015 - Indústrias
do Novo Varejo, conta com a avaliação de 500 profissionais sobre ações promocionais, material
técnico, treinamentos, serviço de 0800, índice de defeitos, garantia, rede de distribuidores e
admiração. A multinacional japonesa também foi reconhecida nos quesitos e categorias Rede
de Distribuidores, Velas e cabos de Ignição, Índice de Defeitos, Material Técnico, Garantia e
Treinamento.
“O reconhecimento dos varejistas de todo o País é muito importante para a NGK, reforçando a
qualidade do nosso produto e a confiança do mercado na nossa marca. Participamos com todas
as principais marcas do setor de reposição, e isso nos dá a garantia de estarmos melhorando
continuamente”, avalia Marcos Mosso, chefe de Marketing da NGK do Brasil.
Os profissionais do setor também votaram nas categorias Amortecedor, Anéis e Pistões, Bicos
Injetores, Borrachas de Suspensão, Cabos de Ignição, Correias, Disco de Freio, Embreagem,
Filtros, Juntas e Retentores, Pastilha de Freio, Pivô e Terminal, Rolamento, Sondas e Sensores e
Vela de Ignição.
O Prêmio Inova, realizado pela editora Novo Meio, chega à sua quarta edição e tem como
objetivo apurar junto aos lojistas as marcas e os fabricantes de autopeças que mais se
destacam no mercado através de seus produtos e serviços.

Sobre a NGK

A NGK, referência mundial nos setores automotivo, cerâmico e de revestimentos
porcelanizados, completou 56 anos de atuação no Brasil em 1º agosto de 2015. Detentora das
marcas NGK (Componentes Automotivos), NTK (Sensores e Cerâmicas Técnicas) e Super NGK
(Revestimentos Porcelanizados), a empresa conta com um quadro de mais de 1.200
colaboradores e sua fábrica está sediada na região de Mogi das Cruzes (SP), em uma área de
625 mil metros quadrados. Fundada em 1936, em Nagoya, no Japão, a NGK é considerada a
maior fabricante e especialista em velas de ignição e possui forte presença em todos os
continentes. Mais informações em www.ngkntk.com.br. A página também disponibiliza dezenas
de opções de cursos online para mecânicos e aplicadores.
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