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NA ŁAMACH Z KRAJU I ZE ŚWIATA NAJNOWSZE PRODUKTY POZOSTAŁE DZIAŁY REKLAMA REDAKCJA

INFO BASF świętuje jubileusz 150-lecia w Centrum Nauki Kopernik
 - 6 minut temu

 - 17 minut temu
Szukaj …

Z okazji 25-lecia istnienia firmy Würth na polskim rynku, a także 70. urodzin spółki-matki,

organizowana jest seria kilkunastu dni otwartych w sklepach na terenie całego kraju.

Wydarzenia te, związane z jubileuszem firmy, to okazja dla jej przyszłych i obecnych

klientów do skorzystania z ciekawych prezentacji, konsultacji oraz porad specjalistów.

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 auta specjalistycznej diagnostyce samochodowej oraz

skonsultowania wyników z fachowcami.

Dodatkowo, podczas wydarzeń zostaną zaprezentowane w ciekawy sposób wybrane

produkty oraz systemy Würth dla klientów z branż: drewno, budownictwo, auto i metal. Na

dni otwarte zaproszone są wszystkie chętne osoby, reprezentujące firmy lub prowadzące

działalność gospodarczą, na które będą czekali specjaliści przygotowani na wszelkie

zapytania 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 wydarzeń przedstawia się następująco:

Białystok, ul. Gen. St. Maczka 52 – 18-19 czerwca 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Bydgoszcz, ul. Fordońska 140 – 07 maja 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Gdynia, ul. Hutnicza 16 – 14 maja 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Katowice, Al. Roździeńskiego 170 – 21 maja 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Kielce, ul. Warszawska 146 – 28 maja 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Kraków, ul. Zakopiańska 56 – 26 maja 2015 w godz. 10.00 – 18.00
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CHMURA TAGÓW

automatyka
bezpieczeństwo BHP
ciekawostki czujniki druk 3D
elektryka energetyka
energia gadżet
inwestycje IT mechanika
narzędzia nauka obróbka
skrawaniem

oprogramowanie
pomiary praca produkcja
przemysłowa przemysł
chemiczny przemysł lotniczy

przemysł
motoryzacyjny roboty

specjalne strefy

ekonomiczne systemy targi
wideo zarządzanie łożyska

Lublin, ul. Bursaki 8 – 16 września 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Łódź, ul. Wydawnicza 1/3 – 23 czerwca 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Olsztyn, ul. Budowlana 2 A – 12 maja 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Opole, ul. Oleska 121 – 19 maja 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Poznań, ul. Starołęcka 7 – 11 czerwca 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Szczecin, ul. Pomorska 144 – 09 czerwca 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Warszawa  – 09 września 2015 w godz. 10.00 – 18.00

Wrocław, ul. Armii Krajowej 62 – 08 października w godz. 10.00 – 18.00
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