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PROFESJONALNY  PARTNER  BIZNESOWY
Conrad  Sourcing  Platform, oferując ponad 750 000 produktów 
od ponad 3500 producentów, jest niezawodnym partnerem w dzie-
dzinie techniki i elektroniki. Zapewniamy odpowiednie rozwiązania 
dla wszystkich wyzwań technologicznych, przed którymi stoi  Twój 
biznes w tych trudnych czasach. Skorzystaj z naszej szerokiej gamy 
innowacyjnych produktów dla automatyki, badań, produkcji, utrzy-
mania ruchu oraz usług specjalnych, które przyspieszą realizację za-
łożonych celów. Sprawdź nowoczesne rozwiązania eProcurement, 
eliminujące ograniczenia i  trudności w codziennej pracy działów 
zakupowych każdego przedsiębiorstwa. Czegokolwiek potrzebu-
jesz, dostarczymy to! Procurement. Simple. Fast. Comprehensive.

ASORTYMENT  Z ZAKRESU  AUTOMATYKI
Stale prezentujemy najnowsze technologie w zakresie automatyki, 
elektromechaniki i pneumatyki takich marek, jak  Werma,  Drive- 
 System  Europe,  Crouzet,  Rittal,  Wago,  Eaton,  Advantech,  Finder, 
 Phoenix  Contact,  Siemens,  HellermannTyton czy  Weidmüller.
 � Sterowniki  PLC: jednostki logiczne, moduły  I/O, konwertery
interfejsów;
 � Przekaźniki: monitorujące, bezpieczeństwa, interfejsów, półprze-
wodnikowe, czasowe;
 � Systemy zdalnego sterowania i regulacji: moduły i urządzenia
 M2M, modemy  GSM, podzespoły przemysłowe sieci  Ethernet;
 � Technika napędowa: silniki prądu stałego, silniki krokowe (sko-
kowe) zwykłe i ze zintegrowanym sterowaniem, napędy liniowe
oraz szeroka gama regulatorów i sterowników;
 � Urządzenia techniki sygnalizacyjnej: kolumny sygnalizacyjne,
urządzenia akustyczne i optyczne wraz z akcesoriami;
 � Zasilacze i komputery przemysłowe.

Sprawdzamy i testujemy nasze produkty pod kątem funkcjonalności,
bezpieczeństwa i trwałości. Jedyna w Europie strefa  EPA z atestem
 TÜV oraz certyfikowany system zarządzania jakością wg  ISO 9001:
2015 dowodzą, że dostarczamy to, co obiecujemy.

KORZYŚCI  DLA  KLIENTÓW
�  Platforma internetowa wykorzystująca nowoczesne funkcje,

szczególnie przydatne dla przedsiębiorstw oraz firm realizujących

zakupy (prezentacja cen netto i brutto, zawsze aktualne raba-
ty i  stany magazynowe, tworzenie list zakupowych, szybkie 
ponowienie zamówienia);
 �  Elastyczne formy realizacji zamówień:
– zapytanie o wycenę listy zakupowej online (RFQ),
– bezpłatne środowisko zakupowe  Conrad  Smart  Procere,
– dopasowane do potrzeb formy zamówień online (system

 EDI,  OCI/Punch-out, eKatalogi),
– realizacja dużych zamówień z odroczoną datą dostawy (for-

ward order), harmonogramy dostaw (scheduled order)
czy zamówienia ramowe, na wywołanie (call-off-order);

 �  Wsparcie projektów dzięki serwisom specjalnym: kalibracja
urządzeń, konfiguracja kabli, cięcie kabli gratis;
 �  Platforma  IoT  Conrad  Connect, umożliwiająca łączenie inteli-
gentnych urządzeń, aplikacji i usług różnych marek;
 �  Możliwość zamówienia produktów spoza oferty regularnej;
 �  Odroczone terminy płatności;
 �  Możliwość dostawy kompletnej lub częściowej;
 �  Możliwość zakupu 48-miesięcznej, przedłużonej gwarancji
na wybrane produkty;
 �  Wsparcie techniczne na najwyższym poziomie dzięki wykwalifi-
kowanym inżynierom sprzedaży pracującym w Biurze  Obsługi
 Klienta oraz przedstawicielom handlowym działającym w terenie;
 � 95% produktów dostępnych w magazynie;
 �  Własne  Centrum  Technologii  Conrad (CTC), w którym są zatrudnieni
wysoko wyspecjalizowani inżynierowie opracowujący nowoczesne
rozwiązania techniczne.
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