Výhody výrobce Semach :
Ceny : Nízká cena vzorků a prototypů. I pro následnou sériovou výrobu lze dohodnout
přijatelnou cenu, pokud to bude v našich kapacitních a technologických možnostech.
Můžeme Vám doporučit i jiného výrobce a nachystat Vám pro něj výrobní podklady.
Termín splatnosti faktur : Většinu zakázek dodáváme na fakturu a to se splatností 30
dní. I malí zákazníci tak můžou využít toto období pro kompletaci svých výrobů a jejich
expedici bez finanční zátěže.
Sledování výroby : Budete informování o ceně předem a můžete tak ještě změnit
parametry i cenu před jejím zahájením. Dozvíte se i termín expedice, případně informaci o
zdržení. Pokud potřebujete, můžete průběžně výrobu sledovat. Interaktivní ceník je
k dispozici na webových stránkách.
Ekologická produkce : naše výrobky jsou ekologické i v případě kusových množství.
Nepájivá maska má méně halogenidů, cínový povrch je bez olova, leptadlo je bezčpavkové
a i ostatní průběh výroby je tvořen především ekologickými komponenty.
Vstřícný přístup při řešení problémů : Ani my samozřejmě nejsme neomylní a může se
stát, že dojde k nějaké chybě. Jsme ale připraveni je ihned řešit a sjednat nápravu co
nejlépe a to především ve Váš prospěch.
Možnost konzultace : můžete nás kontaktovat prakticky kdykoli a i když nebudeme moci
Vašemu požadavku vyhovět, pokusíme se Vám alespoň poradit a doporučit řešení nastalé
situace, i kdyby se Vaše zakázka nerealizovala u nás.
Zpracování nestandardních formátů : Corel Draw !, Postscript, papírová předloha,
bitmapové data a další jsou pro výrobu dost obtížné. Přesto se pokusíme Vám vyhovět a
vyrobit z nich plošné spoje, které by byly jinde většinou nevyrobitelné.
Výroba speciálních provedení : naše technologie umožňuje i výrobu atypických zakázek,
například desky rozměrů 5 x 900 mm, flexibilní desky v kusových množstvích, SMT
planžety menších než běžných rozměrů za nižší ceny atp.
Specializace na malé série a expresy : naše technologie je speciálně nastavená právě
na zrychlenou výrobu a malé série. Ceny jsou v těchto případech obecně lepší než u
velkých výrobců kvůli našim nižším režiím.

