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Több, mint

TÖBB, MINT 35 ÉVE MEGBÍZHATÓ
PARTNER AZ ELEKTRONIKÁBAN

Tisztelt Partnerünk!

A Somogyi Elektronic Kft. több mint 35 év tapasztalatát és szakértelmét ajánlja 
meglévő és új Partnereinek az elektronikai eszközök nagykereskedelmében. 
Továbbra is meghatározó szereplői vagyunk a magyarországi és a nemzetközi 
kereskedelmi piacnak úgy, hogy üzletfeleinknek kimagaslóan jó ár-érték arányú  
termékeinket és igényre szabott terméktámogatásainkat ajánljuk. A hosszú távú 
kölcsönös megelégedettséget a partnerség, közös célok elérése és a korrekt üzle-
ti magatartás alapozza meg partnereink és munkatársaink felé egyaránt.
Célunk, hogy a jövőben is rugalmasan reagáljunk a kor és a piac diktálta kihívá-
sokra, változásokra, melyet a szaktudás és az innovatív megoldások egyesíté-
sével valósítunk meg.
Kiemelten fontosnak tartjuk termékpalettánk folyamatos megújítását, ennek érdekében nagy figyelmet fordítunk termékeink állandó 
minőségellenőrzésére, a termékcsomagolások egységes megjelenítésére a piaci igényeknek megfelelően. Termékeink csakis az európai 
szabványrendszernek megfelelően kerülhetnek forgalomba. Mérnök és termékmenedzser csapatunk folyamatosan teszteli a beérkező áru 
minőségét, műszaki paramétereit, ezáltal garantálva, hogy termékeink megfelelnek a csomagoláson, használati utasításban és termék-
címkén feltüntetett paramétereknek.

A CSAPAT
Irodai és raktári kollégáink magas színvonalú, biztonságos munkakörül-
mények között dolgoznak. A munkájukhoz nélkülözhetetlen eszközöket 
folyamatosan fejlesztjük, hogy ezáltal még hatékonyabban és gyorsabban 
szolgálhassuk ki partnereinket. A 21. század igényeinek megfelelően kiala-
kított 7500 raklapkapacitású raktárunk lehetővé teszi a gyors és pontos 
kiszolgálást. Logisztikai partnereink segítségével a megrendelés beérke-
zését követően képesek vagyunk Magyarországon és Szlovákiában 24, 
Romániában 48 órán belül eljuttatni megrendelőinknek a kívánt árut.

közel 100
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A cég tevékenységének
elindítása

Exporttevékenység
megkezdése

SAL (Somogyi Audio Line)
márkanév létrehozása

HOME, SMA, USE
márkanevek

születése

Szlovákiai leányvállalat
megalapítása (SES)

Tulajdonosváltás SMA, USE márkák
megszűnése

Nagykereskedelmi
forgalmazás kezdete

Multiláncokba történő
beszállítások kezdete

Christmas Lighting by Somogyi
márkanév létrehozása

Telephely megnyitása
a Győri Ipari Parkban

(3.600 m )²

Raktárbázis kibővítése
(7.200 m )²

Raktárbázis kibővítése
(5.200 m )²

Romániai leányvállalat
megalapítása (SER)

Tulajdonosváltás,
átszervezés

Honeywell, Silverline,
Legrand
márkák

forgalmazása

Célunk: termékpalettánk folyamatos megújítása.
A termékpalettánk folyamatos megújítását tűztük ki célul.
Figyelje havi, szezonális és akciós kiadványainkat, melyekben  
tájékozódhat legújabb termékeinkről. Termékinformációért keresse 
termékmenedzsereinket vagy területi képviselőinket.

Forgalmazott márkák:

A hosszú távú kölcsönös megelégedettséget a partnerség, a korrekt üzleti magatartás és a bizalom határozza meg.  
Üzletfeleinknek értékarányosan kínáljuk termékeinket, pontos információkkal szolgálva a termék paramétereiről.  
Hatékony marketingkommunikációval támogatjuk partnereinket, a termékcsomagolásokat folyamatosan megújítva,  
a piaci igényeknek megfelelően jelenítjük meg. Együtt a kölcsönös sikerért!

Somogyi Elektronic nettó árbevétele az elmúlt 2 évben 20%-kal növekedett és 
2016 év végére meghaladta az 5 milliárd forintot. A jövőben is lehetőségünk van 
további növekedésre, melyet a szaktudás, következetesség, innovatív  
megoldások és hatékony munkavégzés egyesítésével valósítunk meg.

INNOVÁCIÓ

300
új termék évente

PARTNERSÉG

3500
kis- és nagykereskedelmi partner  
Közép-Kelet Európában

Több, mint

20%
NÖVEKEDÉS

az elmúlt 2 év alatt

LOGISZTIKA

7500
raklapkapacitás

A 21. század igényeinek megfelelően kialakított 7500 
raklapkapacitású raktárunk lehetővé teszi a gyors és pontos  
kiszolgálást. Logisztikai partnereink segítségével a megrendelés 
beérkezését követően képesek vagyunk Magyarországon 24,  
Szlovákiában és Romániában 48 órán belül eljuttatni  
megrendelőinknek a kívánt árut.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS
Termékpalettánk folyamatos bővülése mellett fokozott figyelmet 
fordítunk termékeink állandó minőségellenőrzésére, valamint 
folyamatos fejlesztésére. Termékeink az európai szabványoknak 
és jogrendszernek megfelelően kerülnek forgalomba. Mérnök és 
termékmenedzser csapatunk folyamatosan teszteli a beérkező 
áruk minőségét, ellenőrzi műszaki paramétereit. Ezáltal garantál-
juk, hogy termékeink megfelelnek a csomagoláson, használati  
utasításban és termékcímkén feltüntetett paramétereknek.
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Pénzügyi, vagy számlázási kérdésekben
a következő számon állunk partnereink rendelkezésére 
(munkaidőben):
96/512-525

Műszaki jellegű kérdés, probléma esetén, 
vagy ha tájékoztatást szeretne termékeinkről, 
hívja ezt a számot: 
96/512-512, 2-es gomb

Csomagküldő szolgálatunk:
A hozzánk hétfőtől csütörtökig 16 óráig, pénteken 15 óráig 
eljuttatott rendeléseit a következő munkanapon az ország egész 
területére kiszállítjuk. 
Az ezután felvett rendeléseket 48 órás szállítási 
határidővel tudjuk vállalni!

Minimális rendelési érték: nettó 10.000 Ft. 
Kezelési költség:
10.000-19.999 Ft közötti nettó rendelési értéknél 800 Ft
20.000-29.999 Ft közötti nettó rendelési értéknél 400 Ft
Nettó 30.000 Ft értékű megrendelés felett a csomagolás és a szállítás INGYENES!

... elektronikus levélben...
A következő e-mail címen várjuk éjjel-nappal megrendeléseit.

rendelesfelvetel@somogyi.hu
Egyéb észrevételeivel, kérdéseivel a 
vevoszolgalat@somogyi.hu címhez forduljon.

Termékeink az interneten: www.somogyi.hu
Weboldalunkon belépési kódjának használatával az Ön személyre 
szabott feltételei szerint rendelhet.

Kérjük, hogy belépési kódért forduljon 
rendelésfelvételünkhöz!

...levélben...
Rendelését levélben is feladhatja címünkre. Kérjük, a pontos 
teljesítés érdekében ügyeljen a ter mékek egyértelmű 
megnevezésére.

9027 Győr, Gesztenyefa út 3.

...telefaxon...
Ezen a számon természetesen a nap 24 órájában, hétvégén,  
valamint munkaszüneti és ünnepnapokon is elküldheti rendelését.

96/512-522

... személyesen.
Korszerűen kialakított telephelyünkön kulturált körülmények 
között, udvarias kiszolgálással várjuk Önt hétfőtől csütörtökig 
8–16.30 óráig,  pénteken 8–13.30 óráig.

Rendelés telefonon...
Hétfőtől csütörtökig 8–17 óráig, pénteken 8–16 óráig  
állunk telefonon rendelni kívánó ügyfeleink rendelkezésére.

96/512-512

Szilágyi Péter
szilagyi.peter@somogyi.hu
30/936-1289

Takátsy Gábor 
takatsy.gabor@somogyi.hu
30/964-0741

Szakács Gábor
szakacs.gabor@somogyi.hu

20/578-8777

Ferenczi István
ferenczi.istvan@somogyi.hu

30/267-0586

Keszég Zoltán
keszeg.zoltan@somogyi.hu
30/587-0589Vig Róbert

vig.robert@somogyi.hu
30/630-5207

Területi képviselőink

Rendelésfelvétel: 96/512-512

Horváth Zsófia
horvath.zsofia@somogyi.hu

 Humhálné Pintér Erika
humhalne.erika@somogyi.hu

Mező László
mezo.laszlo@somogyi.hu

Szücs Gáborné Aranka
szucsne.aranka@somogyi.hu


