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O FIRMIE

Transfer Multisort Elektronik to największy polski dostawca komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz elementów automatyki przemysłowej. Główna siedziba
TME zlokalizowana jest w Łodzi, ale firma posiada też 11 spółek zależnych (Czechy, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rumunia, Słowacja,
Węgry, Wielka Brytania, Włochy, USA oraz Chiny). Ma także biuro
TME Africa & Middle East w Krakowie.
GLOBALNY ZASIĘG, INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

TME ma ponad 30 lat doświadczenia na rynku, a wysoką jakość
obsługi potwierdzają uzyskane certyfikaty ISO 9001-2015-10
i 14001:2015-09. Firma dysponuje dwoma centrami logistycznymi
(w Łodzi i Rzgowie) o łącznej powierzchni ponad 40 000 m², z których każdego dnia wysyłane są tysiące paczek. TME obsługuje
ponad 200 000 klientów rocznie z ponad 150 krajów, w tym niemal
103 000 firm.
FUNKCJONALNY SERWIS WWW

– katalog pokazuje aktualny stan magazynowy produktów;
– 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;
– opcja nadania własnych symboli daje możliwość personalizacji
katalogu;
– funkcja Ulubione umożliwia grupowanie produktów w foldery
i ich szybkie wyszukiwanie;
– e-płatności;
– system powiadamiania o dostępności towaru;
– możliwość wyboru dostawy kompletnej lub częściowej
– dostęp do dokumentacji technicznej, filmów instruktażowych
i artykułów technicznych.

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 I SPRAWNA OBSŁUGA

 ponad 500 000 produktów w ofercie;
 szybka dostawa, nawet w 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/
https://www.instagram.com/tme.eu
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