


OEM International AB
OEM är en ledande teknikhandelskoncern, inom 
industriella komponenter och system, på utvalda 
marknader i norra, centrala och östra Europa.

• 37 verksamheter i 14 länder

• 30 000 kunder

• 400 leverantörer

• 3,3 miljarder i omsättning

• 900 anställda



Stort applikationskunnande och ett heltäckande sortiment.

OEM Electronics marknadsför komponenter och 
utrustning till elektronik- och apparattillverkare i 
norra Europa. 

Under mer än 40 år har vi hjälpt svensk industri att 
utveckla världsledande produkter.

► Tranås

► 62 anställda

► 260 MSEK i omsättning

► ca 1100 kunder

► ca 45 huvudleverantörer



Tillverkare

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.

Sortiments-
utveckling Säljprocess

Logistik

Kunder

Vår affärsmodell 
bygger på fyra 

centrala processer.

Marknads-
kommunikation



Vi marknadsför oss främst genom personlig försäljning.

Den personliga försäljningen stöds av marknadskommunikation, 
för att vi alltid ska finnas nära dig.

► Personlig försäljning

► Hemsidan

► Kundtidning

► E-postutskick

► Mässor

► Events

Nära dig



► Lång erfarenhet från olika branscher och projekt

► Rätt råd och lösning för varje tillfälle

Vår projektmodell

Ett långsiktigt samarbete 
med en trygg partner
Kunskap

Tillgänglighet
► Personlig försäljning

► Tät och tydlig kommunikation

Behovsanalys Projektplan Designfas Prototyp Förserie Leverans

1 2 3 4 5 6



Produktområden

Anslutningsteknik 
och kapslingar

Knappsatser och displayer

Kraftelektronik och EMC

Termiska- och 
elektromekaniska lösningar



Produktområde

Anslutningsteknik och kapslingar

► Kopplingsplintar

► Toppklämmor 
► Kretskortsplint

► Kontaktdon 

► EV-charging

► Kopplingsboxar 
► Förskruvningar & genomföringar

► Kapslingar

► Kablage 

► Kabeltillbehör
► Sladdställ & apparatintag



Produktområde

Knappsatser och displayer

► Membranknappsatser

► Silikongummiknappsatser
► Touchknappsatser

► Monitorer

► Paneler och overlayer
► Silikondetaljer

► Displayer

► Displayglas



Produktområde

Kraftelektronik och EMC

► Batterier/batteripack

► Kondensatorer

► EMC-skärmning

► RF/Mikrovåg

► Induktiva komponenter

► Strömförsörjning



► Fläktar

► Kyllösningar
► Termiska material

► Värmare

► Strömställare

► Indikering
► PCB-material

► Ingjutning / Packningar
► Lågtrycksformgjutning

► Lödning

► Flexibla folievärmare / 

Värmekabel
► Termostater / 

Överhettningsskydd

Produktområde

Termiska- och elektromekaniska lösningar



► Färre artikelnummer

► Effektivare inköp

► Små serier

Anpassa, förädla, montera ihop  komponenter

► Färre leverantörer

► Större flexibilitet

► Kvalitetssäkring

► Förenklad montering

► Frigör era resurser



Lokal närvaro – med världen som marknad

Lokal närvaro
Vi finns nära dig för att 
dina projekt ska löpa 
smidigt och i rätt riktning.

Världen som marknad
Vi levererar dit du vill för 
en effektiv tillverkning. 



Att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter 
kommer våra kunder till godo.

Kvalitetssystem för ständiga förbättringar 
med tydliga mål för processkvalitet och leveransprecision.

Rätt produkt, i rätt tid, på rätt plats.

Högsta möjliga kvalitet
från kundens första kontakt till leverans.

För oss är kvalitet:

99.6%
Mål för leveransprecision.Mål för processkvalitet.
96%



Bra framförhållning

Färre leveranstillfällen

Tillsammans för en bättre miljö!
Transporter för minskad klimatpåverkan.

Vad kan vi göra?

Förenklat räkneexemplet 
för transporter från Asien.

BÅT
Minst CO2-avtryck. 
Transporttid ca 8 veckor. 

FLYG - ca 90-100 gånger 
mer CO2-avtryck än båt.
Transporttid ca 1 vecka.

TÅG - ca 3-5 gånger mer 
CO2-avtryck än båt.
Transporttid ca 5 veckor.





MEMBRAN-KNAPPSATSER

Flexibilitet och mångsidighet Snabb support Bred kunskap & erfarenhet



SILIKONGUMMI-KNAPPSATSER

PCB-möjlighet Vattentät Anpassningsbar



TOUCH-KNAPPSATSER

Lång livslängd Stora designmöjligheter Kapacitiva DynaForce



DISPLAYER

Kundanpassningar Välkända tillverkare



MONITORER

Brett standardutbud

Storlekar från 10,4” upp till 65”

Snabb support



DISPLAYGLAS

Brett sortiment

Kundanpassning vid låga serier
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