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Ćwierć wieku na rynku polskim firmy Würth
2015-05-07 17:23

W tym roku niemiecka firma Würth święci dwa jubileusze: 70-lecie powstania i
25-lecie obecności w Polsce.

Z okazji jubileuszu w bydgoskim sklepie Würth Polska odbyły
się drzwi otwarte. Niestety, nasz fotoreporter nie mógł
uwiecznić na zdjęciach wszystkich oferowanych produktów,
gdyż asortyment obejmuje aż 100 tys. artykułów. W sklepie
przy ul. Fordońskiej mieści się ich zalewie dwa tysiące, ale
wszystkie można od ręki zamówić drogą mailową.

- Sklep w Bydgoszczy jest stosunkowo młody. Powstał trzy
lata temu. Drzwi otwarte zorganizowaliśmy między innymi po
to, by zbliżyć go do kl ientów –   in formuje Aleksandra
Kossowska, specjalista ds. marketingu, Würth Polska sp. z
o.o. 

Odwiedzający sklep mieli dzisiaj możliwość poddania swojego
auta specjalistycznej diagnostyce samochodowej oraz
skonsu l towan ia  wyn ików z   fachowcami .  Dodatkowo,
zaprezentowane zostały w ciekawy sposób wybrane produkty
oraz systemy Würth d la  k l ientów z branż: drewno,
budownictwo, auto i metal.

W naszym kraju działa szesnaście sklepów Würth Polska w
piętnastu miastach. Mimo że pierwszy otwarty został w
Warszawie, obchody rocznicowe rozpoczęto w naszym
mieście.

Würth jest firmą rodzinną. Kieruję nią obecnie Bettina Würth,
córka Reinholda Würtha, który w 1954 roku przejął stery po
zmarłym przedwcześnie ojcu. Miał wówczas 19 lat. W ciągu
minionych dziesięcioleci z firmy zajmującej się hurtową
sprzedażą śrub stworzył światowego lidera w dystrybucji
produktów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego i
indywidualnych użytkowników samochodów.
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