Descubra como participar do
programa Oﬁcinas ZF [pro]Tech.

Conﬁra as instruções
e os pré-requisitos
para inscrever sua oﬁcina.

Você tem uma oﬁcina mecânica
e quer se destacar de forma
inovadora?
Mais de 2.500 oﬁcinas já foram selecionadas para fazer parte
do programa Oﬁcinas ZF [pro]Tech. Aqui você encontrará
todas as instruções e pré-requisitos para inscrever sua oﬁcina
e ingressar no nosso time.

[ Vantagens exclusivas ]
> Divulgação da sua oﬁcina com fotos, contatos
e serviços na página exclusiva do Oﬁcinas ZF [pro]Tech
> Plataforma de Agendamento Online
> Painel para controlar sua agenda e gerenciar
as solicitações
> O cliente encontrará sua oﬁcina pela localização
do CEP e GPS
> Login de acesso premium aos conteúdos do programa
Amigo Bom de Peça
> Suporte por telefone e e-mail com a equipe técnica
para sanar dúvidas sempre que necessário
> Conteúdos para gestão das mídias sociais da sua
oﬁcina
> Treinamentos técnicos para auxiliar no dia a dia das
manutenções

Quem pode participar
do programa
Oﬁcinas ZF [pro]Tech ?
OFICINAS MECÂNICAS DE LINHA LEVE: As oﬁcinas deverão
oferecer todos os serviços de reparação automotiva.

[ Procedimento ]
Preencher o cadastro no site
oﬁcinaszfprotech.com.br

Aguardar a avaliação
do “Comitê Avaliativo”.

Acompanhar o andamento
da sua solicitação no Painel
da Oﬁcina, acessando
com seu CNPJ e senha.

Quais os critérios
de avaliação?
As oﬁcinas passam por uma análise criteriosa do comitê
avaliativo que aprovará ou não o ingresso da sua oﬁcina
neste seleto grupo que faz parte da plataforma.

Serão analisados todos
os aspectos da oﬁcina:
> Serviços
> Boa apresentação da fachada
(pintura, limpeza, boa identiﬁcação)
> Organização interna (limpeza, pintura,
ferramentas e equipamentos organizados,
sinalização)
> Banheiro feminino e masculino
> Recepção
> Funcionários uniformizados
Obs.: Estes critérios são levados em consideração também pela região do Brasil,
ou seja, pelas oﬁcinas mecânicas que existem na região do local que está sendo
analisado. Exemplo: o estilo de oﬁcinas mecânicas na Bahia não segue as
mesmas premissas que as oﬁcinas de SP, então precisam ser analisadas de
acordo com sua região. Dessa forma, é feita uma análise individual de cada caso.

Vem ser Oﬁcinas ZF [pro]Tech com a gente!

www.oﬁcinaszfprotech.com.br

