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RS  COMPONENTS – KIM JESTEŚMY?

RS  Components to marka handlowa spółki  Electrocomponents plc, 
globalnego dystrybutora produktów polecanych inżynierom utrzyma-
nia ruchu, projektantom elektroniki, konstruktorom i zakupowcom.
 �Wśród 500 000 produktów znajdziesz m.in. asortyment z zakre-
su: automatyki i  utrzymania ruchu (automatyka procesowa 
i  przemysłowa, technika pomiarowa, elementy mechaniczne, 
narzędzia, kable i przewody) oraz elektroniki i elektromechaniki 
(półprzewodniki, elementy pasywne, części elektromechaniczne, 
złącza, rozwiązania sprzętowe).
 � Dzięki globalnej sieci centrów dystrybucyjnych jesteśmy w stanie 
dostarczać produkty ekspresowo, następnego dnia roboczego, 
według harmonogramu dostaw lub w żądanym terminie.
 � Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub porady, nasze zespoły: 
obsługi klienta oraz wsparcia technicznego, są do  Twojej dyspozycji.

W połowie 2018 r. Grupa  Electrocomponents przejęła brytyjskiego 
dostawcę usług outsourcingowych dla klientów przemysłowych 
 IESA. Dzięki temu rozbudowujemy swoją ofertę dla klientów kor-
poracyjnych, którzy korzystają z outsourcingu usług w sektorze 
obsługi technicznej, napraw i utrzymania ruchu, a  także zakupu 
pośredniego i zarządzania zapasami.

RS  PRO – WYBÓR PROFESJONALISTÓW

Przy wyborze odpowiedniego sprzętu ważna jest równowaga mię-
dzy jakością a ceną. Mamy na to rozwiązanie – naszą markę własną 
 RS  Pro. Marka  RS  Pro oferuje stale rozszerzającą się gamę – obec-
nie ponad 50 000 produktów – sprawdzonych przez niezależnych 
inżynierów na całym świecie.
Jest to asortyment zaprojektowany dla środo-
wisk produkcyjnych i przemysłowych, w tym au-
tomatyka, elektronika, narzędzia, testy i pomiary, 
oświetlenie oraz instalacja elektryczna. Wszystkie 
produkty  RS  Pro posiadają znak jakości  RS, co 
oznacza, że produkowane są zgodnie z wysokim 
standardem jakości przemysłowej i poddawane rygorystycznym 
testom w laboratorium  RS. Ceny produktów  RS  Pro są niezwykle 
konkurencyjne, ponieważ negocjujemy najlepsze warunki u naszych 
dostawców.
RS  Pro to jakość, której potrzebujesz, w cenie, jakiej oczekujesz.

INNOWACJE I SPOŁECZNOŚĆ  DESIGNSPARK

DesignSpark to nasza internetowa społeczność inżynierów – miej-
sce, w którym eksperci dzielą się pomysłami i wymieniają swoimi do-
świadczeniami oraz szybko znajdują rozwiązania dla swoich proble-
mów. Wprowadzona na rynek w 2010 roku platforma  DesignSpark 
oferuje zasoby do projektowania online i bezpłatne narzędzia do 
pobrania: DesignSpark  PCB, profesjonalne narzędzie do obsługi 
projektów wieloarkuszowych i projektowania  PCB;  DesignSpark 
 Mechanical, zaawansowane narzędzie  CAD 3D oparte na technikach 
bezpośredniego modelowania oraz  DesignSpark  Electrical, w pełni 
wyspecjalizowany pakiet  CAD do projektowania panelu sterowania, 
maszyn i systemów elektrycznych. Odwiedź www.designspark.com. 
Nowością jest  DesignSpark  Marketplace – miejsce, które umożli-
wia producentom, start-upom i małym firmom promowanie i sprze-
dawanie własnych wynalazków – produktów i rozwiązań – szero-
kiemu gronu twórców i inżynierów w społeczności  RS  DesignSpark 
liczącej ponad 650 000 członków. Potencjalni sprzedawcy mogą 
zaprezentować tam każdy produkt związany z elektroniką lub dru-
kiem 3D, pod warunkiem że są jego twórcami. W każdym mie-
siącu dodawanych jest około 5000 nowych produktów. Odwiedź 
www.designsparkmarketplace.com

GLOBALNY ZASIĘG

 � Oferujemy ponad 500 000 produktów przemysłowych i elektro-
nicznych, pochodzących od ponad 2500 wiodących dostawców 
 � Świadczymy szeroki zakres usług na najwyższym poziomie ponad 
milionowi klientów
 � Działając w 32 krajach, dostarczamy produkty różnymi kanałami 
i wysyłamy około 50 tysięcy paczek dziennie 
 � Posiadamy globalną sieć centrów dystrybucyjnych. Wielka  Brytania: 
Corby,  Nuneaton. EMEA: Francja,  Niemcy,  Irlandia,  Włochy,  RPA, 
 APAC: Australia,  Chiny,  Japonia. Ameryka  Północna: Fort  Worth
 � Na świecie istnieje 60 stron internetowych  RS, dzięki którym nasi 
klienci dokonują zakupów (większość w językach lokalnych)
 � Klienci mają do dyspozycji ogromny wybór asortymentowy – osią-
gamy na naszych stronach internetowych 10 milionów wizyt 
miesięcznie oraz około 800 000 dziennie wyświetleń produktów 
na tych stronach na całym świecie

RS  Components – dla inżynierów jutra

Dlaczego RS?

Dostawa 
w 24 h lub 48 h

Szeroka oferta 
produktowa

Wsparcie 
techniczne

www.rscomponents.elektronikab2b.pl

RS  Components sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785  Warszawa 
tel. 22 223 11 11 od pon. do pt. w godz. od 8.00 do 17.00
bok@rspoland.com, https://pl.rs-online.com

www.twitter.com/RSComponents

www.linkedin.com/company/rscomponents

www.youtube.com/user/rswwwchannel


