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Sortiments-
utvecklingOEM Electronics marknadsför komponenter och utrustning till 

elektronik- och apparattillverkare i norra Europa. Under drygt 

40 år har vi hjälpt svensk industri att utveckla världsledande 

produkter.

Tillsammans med våra leverantörer, som tillhör de  

ledande inom sina respektive områden, erbjuder vi ett  

stort applikationskunnande och ett heltäckande sortiment. 

Detta gör att vi kan ge våra kunder rätt komponent och  

lösning för varje behov samt tillföra kompetens och service  

på ett effektivt sätt. 

STORT APPLIKATIONSKUNNANDE  
OCH ETT HELTÄCKANDE SORTIMENT.

Leverantörer Kunder

FÖRDELAR FÖR DIG SOM KUND:

 Tillgång till komponenter från flera tillverkare.

 Erbjuds stor kunskap om komponenterna.

 Helhetslösningar med kompletterande komponenter.

 Minskar antalet leverantörer.

 Leveranser i rätt tid till rätt plats.

 Säkrar hög kvalitet i produkten.

Urban Malm, vd

Säljprocess

Logistik Marknads- 
kommunikation

Vi marknadsför oss främst genom personlig försäljning. Den  

personliga försäljningen stöds av marknadskommunikation,  

för att vi alltid ska finnas nära dig.

Hemsidan

På hemsidan kommunicerar vi vårt erbjudande, nyheter och  

annan viktig information dygnet runt. Vi gör det lätt för dig att 

direkt hitta rätt kontaktperson.

Kundtidning och e-postutskick

Våra kunder får nyheterna direkt - via mail och vår kundtidning.  

Vi vill även inspirera och visa utmaningar, lösningar och resultat 

från tidigare projekt i dessa kanaler. 

Mässor och events

Personliga möten vid mässor och events är viktiga för oss. Här 

träffar vi nya och befintliga kunder samt leverantörer. Du kan 

träffa oss vid allt från mindre events till stora branschmässor.

NÄRA DIG!



Kunskap.
Tillgänglighet.

Ett långsiktigt samarbete med en trygg partner.

Vi har lång erfarenhet från olika branscher och projekt. Vi ägnar all vår tid till 
sådant som våra kunder ägnar sig åt några gånger per år. 

Våra produktspecialister och säljare säkerställer att du alltid får rätt råd och 
lösning för varje tillfälle.

KUNSKAP

Vi finns här för dig, för att dina projekt ska löpa smidigt och i rätt riktning.

Med personlig försäljning samt tät och tydlig kommunikation, vill vi att våra 
kunder ska känna trygghet i samarbetet med oss.

TILLGÄNGLIGHET

VÅR PROJEKTMODELL
Vid utvecklingen av en ny produkt väger ofta tid och planering tungt.  
Här är valet av samarbetspartner mycket viktigt för att uppnå trygghet och  
tillförlitlighet för dig som kund. 

För att vara tydliga i vårt projektarbete jobbar vi tillsammans enligt en modell  
som anpassas efter aktuellt behov. På så sätt får vi en gemensam planering  
och målsättning.
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Kundanpassade  
Tangentbord & Displayer

Kraftelektronik 
& EMC

Termiska- & 
Elektromekaniska lösningar
FLÄKTAR • KYLLÖSNINGAR • TERMISKA MATERIAL • VÄRMARE • TERMOSTATER 

ÖVERHETTNINGSSKYDD • STRÖMSTÄLLARE • INDIKERING • KRETSKORTSSKYDD

INGJUTNING/PACKNINGAR • LÅGTRYCKSFORMGJUTNING • LÖDNING • LIM • UNDERFILL

Med ett brett utbud av komponenter, stor  
applikationskunskap och erfarenhet samt  
samarbete med leverantörer och övriga bolag 
inom koncernen, kan vi erbjuda olika typer av 
delmontage. För dig som kund innebär det 
enklare inköp och kortare ledtider.

Tillsammans tar vi fram den bästa lösningen, 
såväl tekniskt som ekonomiskt, både vid större 
och mindre serier.  

LÅT OSS FÖRENKLA DIN MONTERING!

Vilka moment kan ni spara i er produktion?

Fördelar med att nyttja vår produktförädling:

• Färre leverantörer

• Bättre kontroll på slutprodukten

• Säkra leveranser

• Kvalificerade produkt- och applikationskunskaper

• Lägre kapitalbindning

• Större flexibilitet

Förädla 
komponenterna.MEMBRANTANGENTBORD • SILIKONGUMMITANGENTBORD • PIEZOTANGENTBORD 

KAPACITIVA TANGENTBORD • DISPLAYER • DISPLAYFÖNSTER • MONITORER • SILIKONDETALJER

BATTERIER • KONDENSATORER • STRÖMFÖRSÖRJNING • RF/MIKROVÅG

TRANSFORMATORER • DROSSLAR • EMC



Lokal närvaro
med världen som marknad

LOKAL NÄRVARO
Vi finns nära dig, för att dina projekt ska löpa 

smidigt och i rätt riktning.

Vi agerar som en naturlig resurs i våra kunders 

utveckling. Vårt applikationskunnande gör att vi 

guidar och stöttar i projekten från behovsanalys 

till färdigutvecklad produkt. Allt för att finna rätt 

lösning till varje enskilt behov.

Med personlig försäljning samt tät och tydlig

kommunikation, vill vi att våra kunder ska känna 

trygghet i samarbetet med oss.

VÄRLDEN SOM MARKNAD
För att du som kund ska kunna tillverka effektivt  

ser vi till att leveransen kommer dit du vill. Såväl i 

utvecklingsfasen som vid produktion.

Vi levererar till hela världen och skickar produkterna 

dit du vill ha dem. Oavsett var i världen er produktion 

finns, så säkerställer vi att ni får rätt produkter till rätt 

ställe, i rätt tid.

• 34 verksamheter i 14 länder

• 25 000 kunder

• 300 leverantörer

• 2,7 miljarder i omsättning

ISO 
14001

ISO 
9001



Kontor

OEM Electronics AB

Box 1025 (Förrådsvägen 2) 

573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB

Dalagatan 4 

573 42 TRANÅS

075 - 242 45 00

info@oemelectronics.se

www.oemelectronics.se


