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Fras-le estará na Colfecar, na Colômbia

A Fras-le estará no 43º Congresso Internacional de Transporte de Carga e Logística Colfecar 2018, o maior evento de
aftermarket
na Colômbia, que acontece de 03 a 05 de outubro, no Centro de Convenções do Hotel das
Américas, em Cartagena. A empresa, que negocia com aquele País desde os anos 90,
mantém há um ano um escritório local de vendas, localizado no centro financeiro e de negócios
de Bogotá. Através da Fras-le Panamericana são comercializadas autopeças tais como
pastilhas, lonas e sapatas para freio, revestimentos de embreagem, discos e tambores para
freios e produtos para o segmento de freios hidráulicos como cilindros mestre, de roda e
embreagem, kits de reparo, líquidos de freio e radiador.

Além do escritório, a Fras-le também mantém em Cartagena das Índias um centro de
distribuição, assegurando pleno atendimento ao próspero mercado colombiano e região,
garantindo a agilidade dos serviços.

Segundo Iran Carlos Pedroso, Gerente Comercial da América Latina, com esta estrutura local,
com um diversificado portfólio de mais de 14.000 itens nos segmentos leve e comercial e com
a bem localizada e ampliada rede de distribuição, a Fras-le acelera a meta de duplicar as
exportações para a América Latina em cinco anos.

Perfil FRAS-LE

Com fábricas no Brasil, Estados Unidos, China, Argentina, Uruguai e Índia, centros de
distribuição na Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Colômbia e operações comerciais no
Chile, México, Emirados Árabes e África do Sul, a Fras-le possui capacidade produtiva e
estrutura comercial capaz de atender as demandas internacionais de maneira rápida e
eficiente. Com um portfólio de mais de 14.000 referências em produtos em diversas marcas,
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sua linha é formada por pastilhas e lonas para freio de veículos pesados, pastilhas, lonas e
sapatas para veículos leves, revestimentos de embreagem, pastilhas e sapatas para
motocicletas, pastilhas para aeronaves, pastilhas e sapatas para trens e metrôs, lonas
moldadas e trançadas, placas universais, discos e tambores para freios, produtos para o
segmento de freios hidráulicos como cilindros mestre, de roda e embreagem, kits de reparo,
líquidos de freio e radiador, filtros, dentre outros. Além do Brasil, atualmente a Fras-le
comercializa seus produtos em mais de 126 países.

www.fras-le.com

fróes,berlato associadas

Coordenação/Porto Alegre: Gladis Berlato: gladis@froesberlato.com.br (51-3388.6848)
Em Caxias do Sul: Gabriel Izidoro: gabriel.aguiar.ozodoro@gmail.com (54-99118.3877

Em São Paulo: Mecânica de Comunicação: meccanica@meccanica.com.br (11-3259.1719) w
ww.froesberlato.com.br

Aiutaci ad informarti meglio visitando il sito: www.rivistalagazzettaonline.
info&nbsp;
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