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PREZENTACJE

REKLAMA

Dodatkowe informacje:
Avnet Abacus Polska
Plac Solny 16, 50-062 Wroclaw
tel.: +48 71 34 205 99, fax: +48 71 34 229 10
e-mail: wroclaw@avnet-abacus.eu

Avnet Abacus Katowice
tel.: +48 32 253 33 02
e-mail: katowice@avnet-abacus.eu  

Avnet Abacus Warszawa
tel.: +48 22 256 57 58
e-mail: warsaw@avnet-abacus.euAvnet obecny jest w Polsce od przeszło 11 lat, a  jego lokalna 

działalność prowadzona jest z trzech polskich miast Katowic, War-
szawy i  Wrocławia. Obecnie dzięki podległej wyspecjalizowanej 
jednostce Avnet Abacus firma Avnet rośnie w siłę na polskim ryn-
ku dystrybucji podzespołów elektronicznych.

Regionalny kierownik sprzedaży Remigiusz Jurek jest osobą 
dobrze znaną w branży, mającą wsparcie sześcioosobowego zespo-
łu inżynierów terenowych oraz specjalistów do spraw sprzedaży 
o  dużej wiedzy oraz doświadczeniu praktycznym. Świadczą oni 
szeroką gamę usług o najwyższej jakości dla przeszło 300 klientów 
z całej Polski oraz sąsiadujących z Polską krajów wschodnioeuro-
pejskich.

Avnet Abacus cieszy się najbardziej rozbudowanym w  bran-
ży portfolio ponad 60 ogólnoeuropejskich franczyzobiorców, któ-
rych dopełnieniem są wybrane umowy lokalne i międzynarodowe. 
W europejskich magazynach Avnet Abacus jest dostępne przeszło 
100 tysięcy produktów gotowych do natychmiastowej wysyłki, 
przeznaczonych dla użytkowników końcowych z  różnych branż, 
takich jak: transport, motoryzacja, wojsko, przemysł lotniczy, auto-
matyka zakładów produkcyjnych, oprzyrządowanie oraz systemy 
budowlane. 

Oferowany asortyment produktów:
•	 Akcesoria	połączeniowe: kable, złącza, światłowody, wejścia-

-wyjścia, karty pamięci, gniazda, listwy zaciskowe.
• Elementy	bierne: kondensatory, filtry, bezpieczniki, cewki, ter-

mistory, warystory
• Podzespoły	elektromechaniczne: wyłączniki, obudowy, kode-

ry, wentylatory, radiatory, przekaźniki, czujniki, przełączniki.
•	 Zasilanie	i baterie: AC/DC, baterie alkaliczne, podzespoły, kon-

wertery, DC/DC, oddzielne urządzenia zasilające, filtry, cewki, 
akumulatory litowo-jonowe, zasilacze, transformatory.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych produktów jak 

również pomocy i usług świadczonych przez Avnet Abacus, prosi-
my o kontakt z najbliższym biurem w Polsce lub przejście na stronę 
www.avnet-abacus.eu/poland.

O ogólnoeuropejskiej  
firmie dystrybucyjnej  
Avnet Abacus

Avnet Abacus jest jedną z  wiodących firm 
europejskich zajmujących się dystrybucją 

akcesoriów połączeniowych, elementów biernych, 
podzespołów elektromechanicznych oraz urządzeń 

zasilających. Dzięki lokalnym filiom jest 
w  stanie zaoferować producentom oryginalnego 

wyposażenia (OEM), producentom kontraktowym 
oraz sprzedawcom działającym na wielu różnych 

rynkach najwyższą jakość obsługi klienta, 
jak również szeroki asortyment oferowanych 

produktów oraz wydajną sieć logistyczną 
z  wysoko wyspecjalizowanym personelem wsparcia 

technicznego.
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BRAND GUIDELINES

Avnet Abacus to najlepszy 
wybór dostawcy złącz Molex.  
avnet-abacus.eu/molex

Avnet Abacus
i Molex  


