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O FIRMIE

Transfer Multisort Elektronik jest jednym z największych światowych
dostawców komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych,
wyposażenia warsztatowego oraz elementów automatyki przemysłowej. Funkcjonuje od 1990 roku i współpracuje z ponad 950 producentami z całego świata.
Główna siedziba TME zlokalizowana jest w Łodzi. Firma posiada 10 spółek zależnych (Czechy, Hiszpania, Holandia, Niemcy,
Rumunia, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz Chiny).
Ma także biuro TME Africa & Middle East w Krakowie.
NIEUSTANNY ROZWÓJ

TME sukcesywnie rozszerza swoją ofertę oraz funkcjonalność serwisu zakupowego. Wysoką jakość obsługi potwierdzają uzyskane certyfikaty ISO 9001:2009 i 14001:2005. Centrum logistyczne TME jest
ciągle rozbudowywane i unowocześniane, a większość produktów
dostępna jest od ręki. Firma obsługuje ponad 170 000 klientów
rocznie z ponad 140 krajów, w tym niemal 103 000 firm. Serwis
internetowy jest aż w 25 wersjach językowych.
FUNKCJONALNY SERWIS W
 WW.TME.PL

 podgląd aktualnych stanów magazynowych;
 zaawansowana wyszukiwarka produktów;
 porównywarka umożliwiająca czytelne zestawienie parametrów
różnych produktów;
 zamówienia terminowe z możliwością określenia daty dostarczenia towaru;
 funkcja Quick Buy pozwalająca na szybkie wyszukiwanie produktów na podstawie listy symboli;
 możliwość nadania własnych symboli czyni pracę z katalogiem
produktów spersonalizowaną i sprawniejszą;
 funkcja Parking umożliwiająca grupowanie produktów w foldery
i długoterminowe kompletowanie zamówienia;
 e-płatności;
 system powiadamiania o dostępności towaru;
 możliwość wyboru dostawy kompletnej lub częściowej.

PRODUKTY

 półprzewodniki
 elementy pasywne
 złącza, przewody i akcesoria
 elektrotechnika
 elementy automatyki
 źródła energii
 światło i dźwięk
 wyposażenie warsztatowe
 mechanika
 robotyka
…i wiele innych.

SZEROKA OFERTA

 ponad 250 000 produktów w ofercie;
 szybka dostawa od 24 h;
 wsparcie techniczne na każdym etapie procesu zamawiania;
 fachowa pomoc w doborze zamienników;
 możliwość zamawiania produktów spoza oferty.

https://www.facebook.com/TME.eu/
https://www.linkedin.com/company/transfermultisort-elektronik/
https://twitter.com/tme_eu
https://www.youtube.com/TMElectroniComponent/

www.tme.elektronikab2b.pl
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