
2019/20

עידו טכנולוגיות
סחר ושיווק בע״מ 
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אין תחליף לגורם המשמש מרכז ידע מקצועי ליזמים ויצרנים כמוכם ומעניק לכם יתרון
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ברוכים הבאים 
עידו טכנולוגיות נוסדה בשנת 2015 על מנת לספק לכם את כל הכלים למקסום הפוטנציאל הכלכלי ולחיסכון 
הגבוהים  תוך עמידה בסטנדרטים   - ובחו"ל  רכיבים בארץ  לייצור  ראויה  ולשמש חלופה  הייצור  בעלויות 

שלכם ובאיכויות שדורשים הלקוחות שלכם.
לשם כך, עידו טכנולוגיות טוותה רשת ענפה של נציגויות מקומיות בשווקי דרום מזרח אסיה ומזרח אירופה 

ויצרה קשרים עסקיים פוריים עם מיטב מפעלי הייצור, העסקים והחברות בארצות אלו. 
קשרים אלו מאפשרים לכם לחזור ולהתמקד בליבת הפעילות העסקית שלכם, לחסוך במשאבי הניהול 

שהקדשתם עד היום לאיתור ספקי רכיבים ומערכות בחו"ל וליהנות מליווי מקצועי משלב הרעיון ועד המוצר 
הסופי ב- OEM (ייצור מקורי על פי המפרט שלכם) או ב-ODM (קונספט, פיתוח, עיצוב וייצור תחת המותג 

שלכם)
 

רשת הקשרים 
שעובדת בשבילכם  



החזון והערכים שלנו 

אנחנו כאן כדי לספק לכם שירותי רכש וייצור מהטובים והיעילים בעולם, 
תוך יישום הערכים המלווים אותנו לכל אורך הדרך 

אומץ וחדשנותאמון ויושרהידע וביצועים

ייצור  פתרונות  לרשותכם  להעמיד 
וערכים  העולם  רחבי  בכל  מיטביים 
המקצועי  מהידע  הנובעים  מוספים 
באיכות  מוצרים  לכם  ולספק  שלנו 
הזמנים  בלוחות  ביותר,  הגבוהה 

הקצרים ביותר ובמחירים תחרותיים.

שותפות ושקיפות מלאה הן הדרך שלנו 
ליצור איתכם, שותפינו האסטרטגיים, 
הלקוחות, הספקים והעובדים, מערכת 
יחסים ארוכת טווח המושתתת על אמון 

ויושרה

כחברה יזמית החותרת לחדשנות מתמדת, 
עסקיות  הזדמנויות  לבחון  מקפידים  אנו 
חדשות וטכנולוגיות פורצות דרך שיתרמו 
ליצור  ואף  שלכם  העסקית  לצמיחה 

עבורכם הזדמנויות שכאלו.



היתרון שלנו 

איתור ספקים ויצרנים מתאימים לצרכים שלכם  OEM ODM  הקמת קווי ייצור ייעודיים

ניהול וליווי פרויקטי תיכנון וייצור 

טיפול ברגולוציה ותקינה 

בקרת איכות קפדנית לכל רכיב ופתרון 

טיפול מקיף בשילוח בינלאומי ומכס

שירותי אחסון והפצה במרלו"ג מתקדם

אחריות מורחבת 

זמני אספקה מהירים 

אספקה לאתר לקוח 

מחירים תחרותיים 

שירות ותמיכה 24/7 



עידו טכנולוגיות - כל הרכיבים להצלחה שלכם  

ייצור ותכנון זיווד אלקטרוני, עיבוד שבבי, 
ייצור שלדות מרותכות, יציקות לחץ ושעווה, 

יציקות ברזל ואלומיניום, הזרקת מוצרי 
פלסטיק, גומי וסיליקון, קשיחים וברגים, 
גומיות אטימה, הרכבות אלקטרו-מכניות, 

אקסטרוזיה - ואקום פורמינג, ציפויים, צבע 
והדפסות. 

מכניקה 

רכש אלקטרו מכני 

כבלים וצמות חשמל

NPI - העברה מפיתוח לייצור

הנדסה ועיצוב
מחברים, מתגים, מפסקים, כבלים, 

מאווררים, נתיכים, נתיכים תרמיים, רכיבי 
מתכת, סוללות, אנטנות, רמקולים, שנאים, 

כבלים, צמות, מחברים, רתמות כבלים 
ועוד.. 

תכנון וייצור כבלים וצמות חשמל בהתאמה 
אישית לצרכים ולדרישות שלכם.. 

מסלול לייצור דגמים בכמויות קטנות או 
גדולות, לשם קיצור פרק הזמן בין העלאת 

הרעיון וייצורו, ניהול שינויים בגרסאות שונות 
וניהול מחזור חיים קצר. כל זאת בתמיכה 

הנדסית של מומחי עידו טכנולוגיות לאורך כל 
שלבי פיתוח המוצר.

בחברת עידו טכנולוגיות תמצאו יכולות 
הנדסיות גבוהות ויכולות תכן הנדסי, תכנון 

מכני, סריקה אופטית ממוחשבת ועיצוב 
מוצר, המלוות במגוון פתרונות טכנולוגיים 

לייעול המוצר, שרשרת האספקה והלוגיסטי־
קה ולהפחתת עלויות הייצור.

עידו טכנולוגיות מעמידה לרשותכם שירותי 
אחסון וניהול מלאי במרלו"ג המתקדם 

הממוקם בפארק העסקים קיסריה ושירות 
 Door יעיל ומהיר לאספקת מוצרים ורכיבים

.to door

שירותי אחסון וניהול מלא



הרכיב האנושי  

עידו טכנולוגיות היא בית לאנשי המקצוע הטובים בישראל. צוות הניהול המיומן של החברה מחזיק בידע 
עשיר בתחומי ההנדסה, אבטחת האיכות, השירות והסחר הבינלאומי. לצוות הטכנולוגי של החברה ניסיון רב 
וניהול הפרויקטים וצוות הרכש והתמחור שאחראי לקבלת הזמנות העבודה  בתחומי הייצור, הלוגיסטיקה 

ופריטי הרכש, פועל ללא הרף למען האינטרסים שלכם.
בנוסף, עידו טכנולוגיות מעמידה לרשותכם מערך שירות אדיב וזמין הנמצא כאן בשבילכם בכל נושא ואילו 

מנהלי החברה זמינים עבורכם בכל עת - גם מעבר לשעות הפעילות. 

האנשים הם שעושים את ההבדל 


