
 Atendimento técnico dedicado, 
oferencendo soluções em produtos 

e serviços industriais.

• Atendimento dedicado.

• Análise de Itens e novas soluções.

• Contratos de Assitência Técnica.

•  Redução de custos operacionais.
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GESTÃO DE CONTRATOS

O Departamento de Contratos Carlsons é especializado em gestão de grandes contas. Buscando sempre soluções 
em fornecimento de produtos e serviços e maior controle das informações, através do atendimento dedicado.

• Atua junto ao Cliente propondo soluções técnicas e novos produtos;
• Análise de referência cruzada e duplicidade de itens;
• Promove análise crítica do contrato e gestão de preços;
• Agilidade no fornecimento e gestão de estoque;
• Redução de custos operacionais e ganho de produtividade;
• Acompanhamento digital do Status do Pedido;
• Catálogo On-Line;

BENEFÍCIOS

PRINCIPAIS LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO

PRINCIPAIS CLIENTES

CrimpagemPneumáticasMedição
Transferência, Lubrificação 

e Pintura

www.carlsons.com.br | (11) 3351-5000

Ferramentas 
Manuais

Equipamentos 
HidráulicosMovimentação Aperto

PneumáticasMedição Pintura e  
Lubrificação Crimpagem
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SERVIÇOS

Pela constante preocupação que a Carlsons tem 
em fornecer o que há de melhor em ferramentas e 

produtos industriais, a Carlsons está em constante 
inovação, e busca dos fornecedores mundiais.

Para isso, conta com uma Trading nos Estados Unidos 
desde 2002, para fazer vendas via importação direta e consolidações de importações, além de 
trazer o que há de mais moderno em tecnologia na área de máquinas e ferramentas.

CARLSONS 
TRADING

TREINAMENTOS 
E WORKSHOPS

Nossa equipe de vendas técnicas está preparada 
para realizar o atendimento de forma a potencializar 
os benefícios das aquisições de equipamentos de 

sua empresa, com orientações técnicas especificas e 
pontuais para cada situação. 

Algo que só quem tem décadas de atuação nos diversos segmentos da indústria pode oferecer. 
Conforme a necessidade do cliente, fazemos participações em eventos internos de segurança e 
organizamos workshops, sempre feitos sob medida .

A Carlsons que vai até a sua empresa apresentar soluções, inovações de produtos e demonstrações 
técnicas para auxiliar o dia a dia dos seus colaboradores. 

Com profissionais altamente capacitados, levamos até o cliente toda a estrutura de uma feira, 
porém in company, com exposição de produtos, fornecimento de materiais, catálogos e palestras.

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA     

Há mais de 30 anos prestando serviços de 
manutenção, a Carlsons oferece assistência técnica 

com serviço especializado, garantindo assim, perfeita 
segurança e operação para seus equipamentos.

Estamos preparados para atender Contratos de Manutenção, anual ou de longo prazo.
 Para isso a Carlsons disponibiliza aos seus clientes:

• Amplo estoque de peças de reposição originais;
• Assistência Técnica Autorizada das melhores marcas;
• Qualidade reconhecida na manutenção de equipamentos;
• Técnico permanente na empresa contratante;
• Instalação e treinamento;

www.carlsons.com.br | (11) 3351-5000
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SUPORTE
REGIONAL

Há 75 anos no mercado, além da matriz em São Paulo-
SP, a Carlsons conta hoje com uma estrutura que engloba 
filiais em Curitiba-PR, Caxias do Sul-RS, Sorocaba-SP e 
Belo Horizonte-MG, além de um Centro de Distribuição em 
Diadema-SP, representantes na Bahia, Rio de Janeiro e 
Santa Catarina.

Nossos Consultores Técnicos viajam o Brasil prestando o 
suporte necessário para nossos clientes.

Carlsons São Paulo (Matriz)
Av. Rio Branco, 940
São Paulo – SP – Campos Elíseos – 01206-001
(11) 3351-5000
vendas@carlsons.com.br

Carlsons (Filial Assistência Técnica)
Al. Barão de Piracicaba, 139
São Paulo – SP – Campos Elíseos – 01206-010
(11) 3351-5091
a.tecnica@carlsons.com.br

Carlsons Sorocaba (Filial Sorocaba)
Av. Rudolf Dafferner, 400 – Sala 201 – Bloco B
Sorocaba – SP – 18085-005
(15) 3141-2403
vendas.sorocaba@carlsons.com.br

Carlsons Belo Horizonte (Filial Estado MG)
Av. dos Engenheiros, 431
Belo Horizonte – MG – 30840-563
(31) 2127-4350
vendas.mg@carlsons.com.br

Carlsons Curitiba (Filial Estados PR e SC)
Rua Tibagi, 576 – Cj.905
Curitiba – PR – 80060-110
(41) 3276-3625
curitiba@carlsons.com.br

Carlsons Caxias (Filial Estado RS)
Rua Ângelo Chiarello, 2811 – Sala 401
Caxias do Sul – RS – Pio X – 95032-460
(54) 3419-9478
vendas.sul@carlsons.com.br

Carlsons Bahia (Filial estado BA)
(71) 987167-5781
vendas.ba@carlsons.com.br

Carlsons Filial ABCD (Logística)
Rua Solimões, 251
Diadema – SP – Campanário – 09930-570
entregas@carlsons.com.br
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