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Würth Polska świętuje 25 urodziny. Dni otwarte w
sklepach - na początek w Bydgoszczy

Fot.: Nadesłane/ Würth Polska

Jest to m.in. okazja  do skorzystania z ciekawych prezentacji, konsultacji oraz porad
specjalistów.

reklama

Organizowane pod hasłem "Wiosenna świeżość z Würth" dni otwarte dadzą możliwość skorzystania z wielu
usług związanych z nadejściem coraz cieplejszych dni i koniecznością odświeżenia wnętrz samochodu oraz
klimatyzacji, uzupełnienia płynów do spryskiwaczy, wymiany gum w wycieraczkach i innych. Klienci będą mieli
również możliwość poddania swojego   specjalistycznej diagnostyce samochodowej oraz skonsultowania
wyników z fachowcami.

Dodatkowo, podczas wydarzeń zostaną zaprezentowane w ciekawy sposób wybrane produkty oraz systemy
Würth z branż: drewno, budownictwo, auto i metal. Na dni otwarte zaproszone są wszystkie chętne osoby,
reprezentujące   lub prowadzące działalność gospodarczą, na które będą czekali specjaliści przygotowani
na wszelkie  pytania związane z działalnością firmy, jej produktów oraz systemów.

Dni otwarte odbędą się w 14 sklepach Würth Polska rozmieszczonych na terenie całego kraju, zaczynając od
7 maja w Bydgoszczy, a kończąc we Wrocławiu 8 października br.

Szczegółowy harmonogram: 

Bydgoszcz - 7 maja w godz. 10.00 - 18.00

Olsztyn - 12 maja w godz. 10.00  - 18.00

 - 14 maja w godz. 10.00 - 18.00
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KREDYTY DLA FIRM

   

Opole - 19 maja 2015 w godz. 10.00  - 18.00

Katowice - 21 maja  w godz. 10.00 - 18.00

Kraków - 26 maja w godz. 10.00 - 18.00

Kielce - 28 maja w godz. 10.00 - 18.00

Szczecin - 9 czerwca w godz. 10.00 - 18.00

Poznań - 11 czerwca w godz. 10.00  - 18.00

Białystok - 18-19 czerwca w godz. 10.00 - 18.00

Łódź - 23 czerwca  w godz. 10.00 - 18.00

Warszawa -  9 września w godz. 10.00 - 18.00

Lublin - 16 września  w godz. 10.00 - 18.00

 -  8 października w godz. 10.00 - 18.00 

Źródło: Informacja prasowa - Würth Polska
opublikował: Agnieszka Domka-Rybka

Więcej na temat: Würth Polska, dni otwarte w sklepach Würth Polska, Würth Polska Bydgoszcz, Wiosenna świeżość z
Würth

Skorzystaj z Comperii: porównywarki kredytów, lokat, ubezpieczeń, kont osobistych i kart kredytowych
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Ostatni wpis: 2015-04-02, 21:56

Ostatni wpis: 2014-12-16, 09:33

Ostatni wpis: 2014-04-24, 09:58

Ostatni wpis: 2014-04-08, 13:53

Ostatni wpis: 2014-04-04, 11:38
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Sprawdź on-line oferty lokat i
ubezpieczeń

Kredyty dla firm

KOMUNIKATY I PRZETARGI

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

KOM-EKO SA. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojenna 3, informuje,
że odbiór odpadów...

WYDARZENIA

CZAS HONORU - koncert muzyki z serialu
Lublin,  3 maja 2015 (niedziela), g. 19:00

Skrzypek Na Dachu
Lublin,  8 maja 2015 (piątek), g. 18:00

Skrzypek Na Dachu
Lublin,  9 maja 2015 (sobota), g. 18:00

Kopciuszek - Bajka Muzyczna
Lublin,  10 maja 2015 (niedziela), g. 12:00

Phantom - upiór w operze
Lublin,  16 maja 2015 (sobota), g. 18:00
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FORUM

Narzekanie i ogólny marazm
Forum: To mnie wkurza

Zima sie zaczyna :)
Forum: Po godzinach

Jakie soczewki wybrać?
Forum: Po godzinach

System do zarządzania firmą
Forum: Firma

obuwie dla pielęgniarki
Forum: Po godzinach
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Eksperci z ZUS radzą: Jak
obliczyć okresy składkowe i
nieskł…

W jaki sposób zaliczyć okresy pracy
do emerytury? Na pytania
Czytelników odpowiada Justyna…
więcej

Spo n s o r owa n eSp o n s o r owa n e

99 900 zł – tylko tyle potrzeba na
nowego Lexusa

Nie przegap spektakularnej oferty
w salonach – wybierz auto swoich
marzeń! więcej

ZUS radzi: Jak przejść na
świadczenie przedemerytalne

Straciłeś pracę nie ze swojej winy?
Jeśli masz za sobą wystarczająco
dużo lat pracy i odpo… więcej

Runęła elektrownia wiatrowa? W
Kodniu wrze od pogłosek

Nadburzańska miejscowość wrze
od pogłosek o awarii elektrowni
wiatrowej. Wyjaśnienia właśc…
więcej
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