
Pierwszomontażowy dostawca niezawodnych 
systemów oświetlenia dla automotive i mobility.
Światowy producent autorskich rozwiązań.

Dlaczego systemy oświetlenia 
na pierwsze wyposażenie 
od OEI to oferta, której 
nie możesz przeoczyć?

OEI. All bright.



OEI dzisiaj to marka. Marka, która na wyraźną prośbę 
Klientów poszerzyła ofertę dystrybucji systemów oświe-
tlenia na pierwszy montaż dla sektora automotive i szero-
ko pojętego mobility o produkcję.

Co to oznacza dla Ciebie?

Możliwość współpracy z dystrybutorem i producentem, 
który wyprzedzi Twoje pytania. Który dzięki swojej 
wiedzy, doświadczeniu oraz prowadzonym badaniom zna 
Twoje potrzeby. Definiuje je. I tworzy produkty, które 
pozwolą Ci być o jedno jutro przed konkurencją.

Bo w OEI wiemy,
jak ważne jest to
dla Ciebie. 



OE Industry to 
technologia światła 
nowej generacji. 
Światowej jakości produkt dostarczany lub tworzony z myślą o Twoich 
indywidualnych potrzebach.

Bądź wymagający.
Wybieraj i otrzymuj dokładnie to, czego potrzebujesz. 
Tylko tyle. I aż tyle.



Kim są nasi Klienci?
Producenci pojazdów transportu, którzy chcą tylko i wyłącznie wyse-
lekcjonowanych oraz dostosowanych do specyfiki warunków pracy 
produktów.

Oczekujący więcej. Wymagający lepiej. 

Odważnie współtworzący przewagę konkurencyjną dla branży auto-
motive. Nasi Klienci już cieszą się najlepszym światłem dopasowanym 
do specyfiki ich pracy. Produktem uwzględniającym możliwie najniższe 
koszty eksploatacji i amortyzacji dla dyspozytorów sprzętu.

Tak rozumiemy partnerstwo. 
Jako odpowiedzialność za sukces naszych Klientów.



Które segmenty
rynku są naszą
domeną?

56% 25%

13% 6%

Transport publiczny Pojazdy specjalne

Przemysł Agro



Wszystko, aby skutecznie osiągał wyznaczone cele.
Tyle, że szybciej.
Dzięki solidności naszych inżynierów i szczerości biznesowej.

Partnerstwo
zaczyna się od
odpowiedzialności.

Przejmujemy odpowiedzialność za dobór optymalnego oświetlenia. 
Biorąc pod uwagę to, co najważniejsze:

         przeznaczenie i warunki pracy oświetlenia

         budżet Klienta

         niezbędne certyfikaty oraz homologacje
W OE Industry rozumiemy, że dynamika współczesnego świata 
wymaga nieustannego bycia na bieżąco. Dlatego zapracowanym 
projektantom i konstruktorom pojazdów oferujemy, to co bezcenne:
spokój i czas.



Przyszłość jest 
jasna dla tych, 
którzy mają odwagę 
ją współtworzyć.
Oświetlenie to także estetyka. Jest tym, co przyciąga uwagę. I zatrzy-
muje ją na dłużej. Sprawia, że pojazd zapada w pamięć, nabiera 
charakteru.

Dlatego OE Industry to nie tylko inżynieryjna precyzja, ale również 
dział designu: OEI Design LAB.

Przestrzeń, gdzie kreatywność spotyka funkcjonalność. To tu grupa 
wykwalifikowanych w procesach technicznych designerów oraz inży-
nierów tworzą projekty ponadczasowe, takie które odpowiadają na 
współczesne trendy oraz te, które trendy wyprzedzają.



Siłą doskonałości 
w oświetleniu są detale. 
Ty wiesz to najlepiej.
Od komponentów po najwyższe kompetencje zespołu inżynierów. 
Od koncentracji na Twoim spokoju po projekty od artystów designu.
 
W oświetleniu każdy detal jest najważniejszy. Każdy.

Producenci pojazdów transportu, którzy chcą tylko i wyłącznie wyse-
lekcjonowanych oraz dostosowanych do specyfiki warunków pracy 
produktów.

Oczekujący więcej. Wymagający lepiej. 

Odważnie współtworzący przewagę konkurencyjną dla branży auto-
motive. Nasi Klienci już cieszą się najlepszym światłem dopasowanym 
do specyfiki ich pracy. Produktem uwzględniającym możliwie najniższe 
koszty eksploatacji i amortyzacji dla dyspozytorów sprzętu.

Tak rozumiemy partnerstwo. 
Jako odpowiedzialność za sukces naszych Klientów.



dzięki której będziesz o jedno jutro
przed konkurencją. 
Zawsze.
 

Szybkość
dzięki której otrzymasz oświetlenie 
światowej jakości, które jest idealnie 
dopasowane do Twoich potrzeb.

Solidność
bo tylko pełna odpowiedzialność za 
Twój sukces może być nazywana 
partnerstwem.

Szczerość



Sieć dystrybucji -
sukces mnoży się 
poprzez dzielenie.

OE Industry to firma o zasięgu międzynarodowym. Mamy doskonałą 
świadomość, że na każdym kontynencie i w każdym kraju jest inny 
model współpracy, panują lokalne zwyczaje i styl relacji biznesowych.

Szanujemy to. Ponieważ naszym celem, jest być zawsze odpowiedzial-
nym partnerem biznesowym i przyjacielem każdej firmy.

Dlatego też sprzedaż bezpośrednia do „każdego” końcowego klien-
ta, nie jest ambicją OE Industry. W zamian tworzymy sieć dystrybu-
cji. Tak, aby wspierać naszych klientów w standardzie dla nich najbar-
dziej odpowiednim.



Od komponentów po najwyższe kompetencje zespołu inżynierów. 
Od koncentracji na Twoim spokoju po projekty od artystów designu.
 
W oświetleniu każdy detal jest najważniejszy. Każdy.

Twoją przewagą jest 
nasze doświadczenie

+48 12 442 00 05
biuro@oeindustry.com
www.oeindustry.com

OEI. All bright.

Umówmy się na spotkanie


