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Rozwój oferty 
produktowej

OEM Electronics oferuje komponenty oraz wyposażenie dla producentów elektroniki i urządzeń w Europie 
Północnej i Środkowej. Od ponad 20 lat pomagamy polskiemu przemysłowi w opracowywaniu wiodących na 
świecie produktów.

Wraz z naszymi dostawcami, będącymi liderami w swoich segmentach rynku, dysponujemy szeroką wiedzą 
oraz wszechstronną ofertą produktową.

Dzięki temu, zapewniamy naszym klientom dostęp do odpowiednich komponentów oraz rozwiązań 
spełniających ich wymagania, zarówno jakościowe jak i kosztowe.

OBSZERNA WIEDZA NA TEMAT APLIKACJI I ZASTOSOWAŃ 

Producenci Klienci

KORZYŚCI DLA KLIENTA:
 Dostęp do szerokiej gamy komponentów
Wysoki poziom specjalistycznej wiedzy na 
temat oferowanych produktów 

Kompletne rozwiązania 

Oszczędność czasu dzięki ograniczeniu liczby dostawców.
Szybkość i terminowość dostaw.
Gwarancja wysokiej jakości produktu.

Proces 
sprzedaży

Logistyka Marketing

Głównie specjalizujemy się w sprzedaży bezpośredniej, 
która podparta jest komunikacją marketingową. 
Dzięki temu jesteśmy zawsze blisko ciebie.

Strony internetowa
Na stronie internetowej informujemy o naszej ofercie, 
nowościach i innych ważnych informacjach 24 godziny na 
dobę. Ułatwiamy Państwu znalezienie kontaktu 
do odpowiedniej osoby.

Targi i eventy
Osobiste spotkania na targach i eventach są dla nas 
ważne. To tutaj spotykamy nowych i obecnych klientów, a 
także dostawców. Znajdziesz nas na małych eventach jak i 
największych targach.

BLISKO CIEBIE!



Wiedza. 
Dyspozycyjność.

Długotrwała współpraca z wiarygodnym partnerem.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w różnych projektach z różnych branż. 
Poświęcamy cały czas na pracę z klientami oraz spotykamy się z nimi kilka razy w roku.

WIEDZA

Jesteśmy po to, aby sprawić, żeby Państwa projekty przebiegały sprawnie i we 
właściwym kierunku. Dzięki sprzedaży bezpośredniej, bliskiej i częstej komunikacji, 
chcemy, aby współpracując z nami, nasi klienci czuli się bezpiecznie.

DYSPOZYCYJNOŚĆ
MODEL PRACY Z PROJEKTEM
W trakcie opracowywania nowego produktu czas i planowanie są istotne. 
Wówczas wybór partnera, który zapewni bezpieczeństwo oraz niezawodność 
produktów dla Ciebie, jako klienta, jest bardzo ważny.

Ażeby nasze prace przebiegały sprawnie, pracujemy zgodnie ze wzorem 
dostosowanym do bieżących potrzeb. W ten sposób mamy wspólny plan i 
osiągamy cel.
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Analiza wymagań Plan Projektu Seria próbnaPrototyp Dostawy

Faza 
projektowania



Oferujemy szeroki zakres komponentów elektromecha-
nicznych. Jesteśmy jednym z największych dostawców w 
Polsce.

Mogą tutaj Państwo znaleźć wszystko, począwszy od 
różnych przycisków, po kontrolki i buzery.

Komponenty  
Elektromechaniczne

PRZEŁĄCZNIKI

TERMOSTATY

KONTROLKI
Dzięki szerokiej gamie komponentów, dużej 
wiedzy o aplikacjach i doświadczeniu, a także 
współpracy z dostawcami i innymi firmami 
w ramach Grupy, oferujemy dostarczanie 
gotowych wyrobów. Dla Państwa, jako klienta 
oznacza to łatwiejsze zakupy i krótsze terminy 
realizacji.

Razem otrzymujemy najlepsze rozwiązanie, 
zarówno pod względem technicznym, jak i 
ekonomicznym, w większych, jak i mniejszych 
nakładach.

UPROŚĆ SWÓJ MONTAŻ!

Co można zaoszczędzić w Państwa produkcji?

Zalety korzystania z naszego montażu:

• Mniejsza liczba dostawców
• Lepsza kontrola produktu końcowego
• Bezpieczeństwo dostaw
• Kwalifikowana wiedza i umiejętności aplikacyjne 
• Większa elastyczność

Zmniejsz ilość 
komponentów.

Kontrola 
Temperatury
W Naszym asortymencie znajdują się komponenty 
związane z kontrolą temperatury.  Obejmują one wszyst-
ko od wentylatorów, radiatorów i grzałek, po bardziej 
złożone rozwiązania termiczne.

WENTYLATORY 

GRZAŁKI

RADIATORY

Posiadamy w swojej ofercie szeroką gamę klawiatur 
membranowych, klawiatur silikonowych a także bardziej 
zaawansowane technologicznie klawiatury piezoelektry-
czne. Wszystkie są wykonywane w oparciu o wymagania 
klienta. 

Ponadto, w swojej ofercie mamy szeroką gamę 
wyświetlaczy TFT, graficznych wyświetlaczy monochro-
matycznych LCD oraz wyświetlacze OLED. Wszystkie 
mogą być dostosowane w mniejszym lub większym sto-
pniu pod wymagania klienta. 

Klawiatury i 
Wyświetlacze

KLAWIATURY MEMBRANOWE

KLAWIATURY SILIKONOWE

KLAWIATURY PIEZO

WYŚWIETLACZE

MONITORY

Materiały i  
osprzęt lutowniczy
Posiadamy pasty i druty lutownicze, a także chemię do 
zabezpieczania płytek drukowanych i komponentowi 
przed przebiciami, zmianami temperatury lub wibracjami. 
Oferujemy, także różne rodzaje stacji lutowniczych, dużą 
ofertę grotów oraz wyciągi oparów. 

PASTY I DRUTY LUTOWNICZE

MATERIAŁY TERMOPRZEWODZĄCE

LAKIERY I ZALEWY

KLEJE I TAŚMY

LUTOWNICE

MATERIAŁY ESD

Szeroki zakres kondensatorów wysokiej jakości, rezys-
torów, ultrakondensatorów i zestawów baterii.

Komponenty mocy Złącza

Począwszy od złącz niskich prądów po złącza 
przemysłowe, przewody zasilające i listwy zaciskowe 
sprawiają, że nasz asortyment jest wszechstronny.



Lokalna obecność 
w świecie

LOKALNA OBECNOŚĆ
Jesteśmy blisko Państwa, aby Państwa projekty 
przebiegały sprawnie i we właściwym kierunku. 
Działamy, jako naturalne zasoby w rozwoju 
naszych klientów. Nasza wiedza na temat ap-
likacji pozwala nam prowadzić i wspierać projekty 
od analizy potrzeb po w pełni rozwinięte produkty. 
Wszystko, aby znaleźć właściwe rozwiązanie dla 
Państwa potrzeb.

Dzięki osobistej sprzedaży oraz ścisłej i jasnej 
komunikacji chcemy, aby nasi klienci czuli się 
bezpiecznie we współpracy z nami.

ŚWIAT, 
JAKO OBSZAR SPRZEDAŻY
Aby Państwo mogli wydajnie produkować, jesteśmy 
pewni, że będziemy mogli dostarczyć produkty w do-
wolne miejsce wskazane przez Państwa, zarówno w 
fazie rozwoju produktu, jak i produkcji.

Wysyłamy produkty na cały świat i dokładnie tam, 
gdzie Państwo sobie życzą. Niezależnie od tego gdzie, 
zapewniamy, że otrzymają Państwo właściwe produkty 
na czas i we właściwe miejsce.

• 34 firmy w 14 krajach

• 25 000 klientów

• 300 dostawców.

• 240 milionów Euro obrotu
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