
INFORMATOR RYNKOWY ELEKTRONIKI    2021

157www.cbtg.elektronikab2b.pl

CBTG  Technologie  S.C., ul. Rynek  Dębnicki 10, 30-319  Kraków
tel. 12 35 222 45, bok@cbtg.pl, www.cbtg.pl

O FIRMIE

CBTG  Technologie to w pełni polska firma, która wspiera łańcuch 
dostaw elementów elektronicznych nieprzerwanie od 2012 roku. 
Dzięki wsparciu i zaufaniu klientów wciąż możemy budować swoją 
markę, która oparta jest na bliskiej współpracy oraz zaufaniu. Nasi 
wykwalifikowani specjaliści ds. obsługi klienta sprostają każdemu 
zleceniu, gwarantując stały kontakt w każdej sprawie. Do naszych 
mocnych cech zaliczamy najlepszą jakość dostarczanych towarów 
i usług oraz regularne szkolenia naszych konsultantów, gwarantując 
wysoką jakość obsługi i sprawność realizacji zamówień. 
Nasze dotychczasowe działania zaowocowały kontynuacją certyfi-
kacji  ISO 9001:2015 w zakresie dystrybucji komponentów elektro-
nicznych. Dbamy również o środowisko, w którym wszyscy żyjemy, 
co potwierdzone zostało certyfikatem  ISO 14001:2015. Jako firma 
dystrybucyjna jesteśmy członkiem  IAF akredytowanym przez  PCA. 
W celu wsparcia pełnego łańcucha dostaw pomagamy również 
w zarządzaniu nadwyżkami magazynowymi.

STAWIAMY NA ROZWÓJ

Firma  CBTG ściśle współpracuje z główną siedzibą  Nord  Napędy 
 Polska, która zlokalizowana jest w Zakrzowie, koło  Wieliczki. Reali-
zujemy swoje projekty z klientami zarówno w Polsce, jak i w Europie. 
Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tak dużym, świato-
wym graczem w branży napędowej i wspólnie rozwijać nasze cele.

W ramach rozwoju przygotowujemy się do uruchomienia produkcji 
kontraktowej elektroniki w obszarze zleceń prototypowych. Rów-
nocześnie chcemy też dalej poszerzać kompetencje i możliwości 
naszego działu kontroli jakości, łącznie z zaproponowaniem klien-
tom analizy rentgenowskiej i weryfikacji jakości oraz pochodzenia 
podzespołów. Będziemy też poszerzać naszą bazę dostarczonego 
asortymentu oraz oficjalnych przedstawicielstw.

OFICJALNE PRZEDSTAWICIELSTWA

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem elektroniki: SGX  Sensortech, 
 Aishi,  Aker,  Alliance  Memory,  Kingtronics oraz  Degson. Dodatkowo 
możemy pochwalić się oficjalną dystrybucją automatyki i oświetlenia 
takich firm jak: Grah  LED  Lighting,  Innolight,  Nord  Drive  Systems 
oraz  Pneumat  System.

STAWIAMY NA JAKOŚĆ

Jako oficjalny dystrybutor komponentów elektronicznych może-
my zagwarantować najwyższą jakość dostarczanych przez nas 
produktów. Każde zamówione elementy są weryfikowane przez 
naszych specjalistów w dziale kontroli jakości za pomocą sprzętu 
inspekcyjnego, a dzięki odpowiednim 
maszynom pakowane próżniowo. Aby 
zapewnić najwyższą jakość dostaw, ele-
menty przechowujemy zgodnie z normą 
 IPC/JEDEC  J-STD-020D.1, a parametry 
środowiskowe monitorujemy wzorco-
waną aparaturą. 
W roku 2020 firma  CBTG  Technologie 
została nominowana do polskiej nagro-
dy jakości 2020 przez  Polską  Agencję 
 Przedsiębiorczości oraz redakcje  Forum 
 Przedsiębiorczości i Biznes  Plus w „Ga-
zecie  Wyborczej”.
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