BNS Sp. z o.o.

O FIRMIE

Przedsiębiorstwo BNS specjalizuje się w sprzedaży podzespołów
i elementów elektrotechnicznych i elektronicznych. Mamy 25 lat
doświadczenia w branży, dzięki któremu mogliśmy stworzyć bogatą
ofertę handlową dostosowaną do potrzeb i możliwości finansowych
naszych odbiorców. Posiadamy także duże grono stałych i wiernych
klientów zadowolonych z naszych usług.
Nasza oferta liczy aktualnie 25 tysięcy pozycji asortymentowych. W sprzedaży posiadamy zarówno elementy elektroniczne
w postaci przewlekanej, jak i do montażu powierzchniowego SMD.
Dzięki szerokiej ofercie współpraca z BNS to korzystny wybór,
pozwalający oszczędzić wielu problemów i czasu związanego z zaopatrzeniem. Postawienie na współpracę z kompetentnym i doświadczonym partnerem to prosty sposób na zbudowanie własnej
marki i dobrej pozycji na rynku elektroniki.
Zapraszamy do współpracy z nami.

ELEKTRONIKA OD A DO Z

Atutem BNS jest szeroka oferta podzespołów obejmująca większość popularnych kategorii i grup produktów. Posiadamy w ciągłej sprzedaży większość popularnych elementów o uniwersalnym
przeznaczeniu.
Spektrum oferowanych produktów obejmuje m.in.: podzespoły audio-wideo, elementy automatyki, źródła zasilania (baterie, zasilacze,
ładowarki i transformatory).
Mamy oczywiście elementy pasywne (rezystory, warystory, kondensatory, cewki i dławiki), elementy piezo- i optoelektroniczne (LED-y,
kwarce, wyświetlacze) oraz szeroki asortyment półprzewodników.
Silną grupę w ofercie BNS tworzą komponenty elektromechaniczne,
a więc złącza, przekaźniki, podstawki, potencjometry, przełączniki
i przyciski. Sprzedajmy także chemię dla elektroniki, popularną
aparaturę pomiarową, narzędzia ręczne, przewody i radiatory.

Atutem BNS są usługi związane z kompletowaniem różnych wyrobów dla jednego
lub grupy odbiorców. Jest to
bardzo wygodna forma dla
klienta, pozwalająca zaoszczędzić sporo pracy działowi zaopatrzenia i uwolnić
się od ryzyka związanego
z niekompetencją wielu partnerów. Zapraszamy firmy
zainteresowane handlem na
skalę hurtową do nawiązania
z nami kontaktu celem omówienia stałych warunków
współpracy. Pozwoli to na
uatrakcyjnienie oferty hand
lowej o gwarancję dostaw,
specjalne upusty i rabaty
oraz pomoc w znalezieniu
specyficznych wyrobów.

BNS to także firma, która podejmuje się realizacji zamówień na elementy nietypowe, takie które są poszukiwane na rynku i trudne do
kupienia. Wiemy, gdzie ich szukać i umiemy je szybko sprowadzić.
Z jednej strony jesteśmy dalej otwarci na klienta detalicznego,
który jest zainteresowany kupnem pojedynczych sztuk z naszego
szerokiego asortymentu. Z drugiej strony zaopatrujemy w elementy
elektroniczne firmy produkcyjne, będąc dla wielu z nich preferowanym dostawcą. Nasz model biznesowy raczej można określić jako
niezależny, co daje nam dużą elastyczność i możliwości.
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