به بخش مقاالت فروش سیم و کابل خوش آمدید

در این قسمت به معرفی شرکت اشنایدر الکتریک میپردازیرم.
شرکت اشنایدر با پشتوانه نزدیک به یک قرن در صنعت برق به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکت ها در
این زمینه نام برده می شود.
در این قسمت می توانید به صورت خالصه تاریخچه ی این شرکت را بررسی کنید.

تاریخچه ی شرکت اشنایدر الکتریک

شرکت اشنایدر یک شرکت چند ملیتی فرانسوی می باشد که تخصص این شرکت در امور مدیریت
انرژی،اتوماسیون صنعتی ،بخش صنعت برق و تجهیزات شبکه(کابل شبکه) می باشد.
بومی های فرانسه دفتر مرکزی شرکت اشنایدر را در روی ملزمون تاسیس کردند و بعد از آن با ورود به تجارت
جهانی در سراسر دنیا دفاتر این شرکت شروع به فعالیت کرد.
شرکت اشنایدر بین  055شرکت برتر در دنیا قرار دارد و دارایی های این شرکت در سال  6502رقم باالیی می
باشد و دلیل آن هم کیفیت باالی محصوالت این شرکت می باشد. .
در بخش صنعت برق ،شرکت اشنایدر جایگاه بسیار خوبی در بازار ایران دارد،به طوری که محصوالت جانبی اکثر
تابلوهای برق و پست های اصلی برق از محصوالت این شرکت می باشند.
اما در زمینه تولید کابل،شرکت اشنایدر از دیگر رقبای خود عقب نماند و جای خوبی در بازار پیدا کرد.بیشتر کابل
های مصرفی در بازار ما از محصوالت کابل های شبکه شرکت اشنایدر می باشد.کابل های شبکه اشنایدر
الکتریک یکی از با کیفیت ترین نوع کابل های شبکه می باشد.
این شرکت در زمنیه های دیگر شبکه نیز مانند کلید و پریز و داکت و باکس و  ...نیز فعالیت دارد.
تاریخچه:

 : 0835-0382برادران آدولف و جوزف بعد از دوسال فعالیت در زمینه ریخته گری شروع به تاسیس این شرکت
کردند.
این شرکت با شروع در زمینه ماشین آالت توانست جایگاه نسبتا مناسبی را در بازار پیدا کند.
 :0890مدیران این شرکت به دلیل عالقه به صنعت برق شروع به کار کردن با شرکت مرلین کردند(این شرکت
یکی از بهترین ها در زمینه برق بود).
 :6550-0830طی این سال ها اکثر فعالیت این شرکت مربوط به برق بود.
طی این چند سال شرکت اشنایدر با ادقام شدن با شرکت مرلن و تله مکانیک بیشتر فعالیت خود را به سمت
بازار برق حرکت داد.
 :6552دروه رشد عالی  ،موقعیت شرکت در بازار جدید  :یو پی اس(منبع تغذیه اضطراری)،کنترل
حرکت،اتوماسیون ساختمان و امنیت و تبدیل شدن به متخصص جهانی در مدیریت انرژی.

