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O FIRMIE

Powstała w roku 1964 fi rma Mouser Electronics to czołowy świa-
towy dystrybutor podzespołów elektronicznych skupiający się na 
potrzebach projektantów elektroniki i fi rm elektronicznych i dostar-
czający najnowsze podzespoły półprzewodnikowe i komponenty 
elektroniczne od ponad 450 producentów, w  tym wiodących 
czołowych marek jak Texas Instruments, Maxim, International Rec-
tifi er, OSRAM Opto Semiconductors, Cree, Vishay i wielu innych. 
Oferta fi rmy Mouser dostępna jest za pośrednictwem 19 lokalnych 
biur zapewniających wsparcie techniczne i obsługę klientów 
w językach lokalnych, w walutach narodowych i w każdej ze stref 
czasowych, w tym dziewięciu zlokalizowanych w Europie. 
Mouser obsługuje ponad 325 tysięcy klientów ze 170 krajów i dys-
ponuje powierzchnią magazynową 132 000m2. Zatrudnia ponad 
1000 osób, a jej obroty przekraczają 500 mln dolarów. Firma jest 
częścią korporacji TTI i Berkshire Hathaway Inc.

ATUTY FIRMY

Mouser skupia się na obsłudze nowo powstających projektów 
układów elektronicznych i potrzebach projektantów elektroniki:
 najszybciej informuje i wprowadza do oferty nowe produkty i tech-
nologie
 najszybciej wskazuje klientom podzespoły, które będą wycofy-
wane z oferty lub nie są zalecane do nowych opracowań (NRND)
 dysponuje globalnym zespołem wsparcia technicznego pracują-
cym w wielu lokalizacjach
 udostępnia klientom lepszą i wyczerpującą informację o produk-
tach, ma na stronie lepszą wyszukiwarkę i selektory produktu
 ma silny potencjał finansowy kryjący się za należącą do Warrena 
Buffeta grupą firm Berkshire Hathaway
 trzyma się tzw. najlepszych praktyk biznesowych, m.in. ma plat-
formę logistyczną zaliczaną do najlepszych rozwiązań dostęp-
nych na świecie i zautomatyzowany system 
magazynowy
 udostępnia najlepsze na świecie narzędzia 
do analizy BOM
 zapewnia wszechstronnie działającą wyszu-
kiwarkę produktów, w  tym wielokrotnie 
nagradzaną w branży, unikalna wyszukiwarkę 
parametryczną
 skupia się na potrzebach wymagających 
klientów 
 prowadzi witrynę internetową nie tylko będącą 
platformą sprzedaży, ale także miejscem 
do komunikacji z branżą
 wsparcia technicznego dla inżynierów udziela 
w ich języku narodowym
 jest najszybciej rozwijającym się dystrybu-
torem podzespołów elektronicznych we 
wszystkich rejonach świata
 wydaje katalog, którego treść koncentruje 
się przede wszystkim na nowych produktach 
i technologiach
 dysponuje certyfikatem AS9120A potwier-

dzającym wysoką rzetelność i przejrzystość procesu zarządzania 
firmą i weryfikacji źródeł zaopatrzenia zgodną z wymaganiami np. 
przemysłu lotniczego pod kątem unikania fałszywych podzespołów

OFERTA

Oferta Mousera dostępna jest poprzez codziennie aktualizowaną 
stronę internetową www.mouser.com. Daje ona dostęp do ponad 2 
milionów komponentów, jest prowadzona w 16 językach i zapewnia 
dostawę zamówionych produktów w ciągu 2–3 dni, bez narzucania 
minimalnej wartości zamówienia. Firma akceptuje płatności w wielu 
różnych walutach i działa zgodnie z ISO9001:2008 oraz AS9120A. 
Dostępne usługi: montaż wiązek kablowych, programowanie 
układów, narzędzia importu BOM, alerty EOL, historia zamówień, 
kwotowanie zamówień, specjalizowane mikrowitryny internetowe 
tematyczne i inne.
Główne obsługiwane rynki: medyczny, przemysłowy, telekomuni-
kacyjny, transportowy, oświetleniowy, bezprzewodowy, pomiarowy.

mouserelectronics.elektronikab2b.pl

Mouser Electronics, 61200 Brno, Czechy, Palackeho trida 3019/153b
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