ICAPE Group
– eksperci do usług
Utworzona w 1999 roku Grupa ICAPE, jako dostawca
usług eksperckich w dziedzinie obwodów drukowanych
i części technicznych, stała się doskonałym strategicznym partnerem w świecie elektronicznym.
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REKLAMA

Po udanej ekspansji i rozwoju, ICAPE Group oferuje w ramach organizacji usługi na światowym poziomie we wszystkich dziedzinach:
•
Zespół inżynierów firmy sprawdza wszystkie zamówienia
przed przekazaniem do dostawcy.
•
Laboratorium jest kompetentne, aby zapewnić wszystkie
kontrole i analizy niezbędne do tego, aby dostarczane płytki
drukowane były w 100% zgodne z zasadami obowiązującymi w ramach IPC.
•
Nasz zespół to doskonali inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem w branży projektowania i wytwarzania płytek
drukowanych, którzy są w stanie pomóc klientowi w spełnieniu jego wymagań jakościowych.
Grupa ICAPE chce być jak najbliżej swoich klientów. Utworzyła
dedykowane jednostki biznesowe na całym świecie, zatrudniając
miejscowych specjalistów do zajmowania się klientami w każdym
obszarze, umożliwjące korzystanie z pomocy technicznej w języku
ojczystym. Każdego roku lCAPE Group rozwija swoją organizację
i podwyższa poziom usług we wszystkich obszarach.
Jako europejski lider w swojej dziedzinie, Grupa ICAPE jest
świadoma postępu technicznego. Aby lepiej zaspokajać potrzeby
klientów, Grupa ICAPE oferuje elastyczne wsparcie techniczne.
Przeanalizowała przy tym i ustrukturyzowała bieżące potrzeby
rynku w zakresie szkoleń technicznych dotyczących płytek drukowanych oraz części technicznych, zgromadziła i opracowała te potrzeby z pomocą zatrudnionych przez nią inżynierów, ekspertów
w dziedzinie płytek drukowanych i części technicznych.
Grupa ICAPE planuje zorganizować imprezę o nazwie ICAPE
Group Technical Days w Gdańsku w dniach od 27 do 28 marca
2019 r. Wstępny program obejmuje:
•
Procesy wytwarzania płytek drukowanych.
•
Produkty HDI.
•
Produkty firmy CIPEM.
•
MCPCB i produkty energetyczne.
•
Płytki Flex & Rigid-Flex.
Nasze dni techniczne są organizowane w jednostkach biznesowych na całym świecie lub u naszych klientów. Wykłady będą prowadzone w języku angielskim, jednak niektóre prezentacje mogą
być przedstawione w języku polskim. Jeśli jesteś zainteresowany,
wyślij e-mail na adres info@icape-group.com.
Obecnie Grupa poszerza swoją obecność w Internecie, ponieważ
firma nieustannie dąży do lepszej obsługi klientów. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o firmie, odwiedź stronę www.icape-group.
com. Jeśli jesteś zainteresowany zamówieniem i zakupem płytek
drukowanych online, skorzystaj z adresu www.icape-shop.com.
Firma CIPEM specjalizuje się w produkcji części technicznych
zgodnie ze specyfikacją. Nasza sieć ponad 50 wyspecjalizowanych
fabryk może dostarczać komponenty spełniające dowolne wymagania, wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, takie jak:
radiatory, kable, złącza, klawiatury, zasilacze, ładowarki, cewki,
wyświetlacze LED i LCD, specjalne części, podzespoły, moduły itp.
Teraz można kupić wykonane na zamówienie części techniczne
za pomocą sklepu internetowego CIPEM dostępnego pod adresem
www.cipem-shop.com.
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