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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  , 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
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strukturyzowane | polisolokaty

LOKATY
hipoteczne | pożyczki hipoteczne |
gotówkowe | samochodowe

KREDYTY
gotówkowe | hipoteczne | linia kredytowa |
obrotowe

KREDYTY DLA FIRM

   

Olsztyn - 12 maja w godz. 10.00  - 18.00

 - 14 maja w godz. 10.00 - 18.00

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
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PodglądZachowaj

Skorzystaj z Comperii: porównywarki kredytów, lokat, ubezpieczeń, kont osobistych i kart kredytowych
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Zamieszkaj elegancko!
Prosta architektura, eleganckie detale. Poznaj osiedle Rivus!

Hamownia Podwozia
Pomiary mocy i momentu obrotowego na hamowni podwoziowej

Komentarze

Przedstaw się *

Odpowiedź *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
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Ostatni wpis: 2015-03-30, 07:39

Ostatni wpis: 2015-01-07, 12:54

Ostatni wpis: 2014-12-16, 10:27

najnowsze popularne

KOMUNIKATY I PRZETARGI

Wójt Gminy Stara Błotnica podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w...

OGŁOSZENIE Starosty Ostrołęckiego

Ogłoszenie Burmistrza Wyszkowa

OGŁOSZENIE Syndyk Masy Upadłości Fabryki Łączników
Radom SA z siedzibą w Siedlcach...

Ogłoszenie

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Zwoleniu Pawła Piotrowskiego

Obiweszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Zwoleniu Pawła Piotrowskiego

KOMUNIKAT Sądu Rejonowego w Ostrołęce

INFORMACJA Burmistrza Gminy Różan

WYDARZENIA

Kochanowski: Przystanek - Wesele
Radom,  30 kwietnia 2015 (czwartek), g. 9:00

Boeing Boeing - Odlecisz ze śmiechu!
Warszawa,  30 kwietnia 2015 (czwartek), g. 19:00

Wyścigi samochodowe Drift Masters w Jastrzębiu
Szydłowiec,  1 maja 2015 (piątek), g. 8:00

Turniej Rycerski w Iłży
Radom,  1 maja 2015 (piątek), g. 10:30

"Pali się! Majówka ze strażakiem Waldkiem” w
radomskim skansenie
Radom,  1 maja 2015 (piątek), g. 14:00
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FORUM

Panele ścienne i sufitowe LAMBRI
Forum: Firma

firma spedycyjna
Forum: Firma

Obozy zimowe w Polsce i za granica
Forum: Po godzinach
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WydrukujOceń 1 0 Głosy: 1 100%

Gdynia

Wrocław
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