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Würth Polska z agencją Good
One PR
Witold Sokołowski, 2015-04-24 14:05:44

Firma Würth, specjalizująca się w technice montażu, wybrała

agencję do obsługi public relations w Polsce. Od 1 kwietnia za PR

korporacyjny, PR produktowy oraz e-PR firmy odpowiada Ewelina

Puławska z agencji Good One PR.

Polski oddział firmy funkcjonuje pod szyldem Würth Polska i w tym

roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia na naszym rynku. Firma

posiada 16 sklepów na terenie całego kraju, z centralą w Warszawie.

Koncern prowadzi sprzedaż wyłącznie firmom i osobom prowadzącym

działalność gospodarczą.

Würth Polska w swojej ofercie posiada ponad 100 tys. produktów,

rozwiązań i patentów, w tym chemię techniczną oraz przemysłową,

narzędzia ręczne, akcesoria samochodowe, wkręty do drewna,

elektronarzędzia, technikę zamocowań, pneumonarzędzia, produkty

do obróbki skrawaniem, elementy złączne, akcesoria meblowe oraz

produkty BHP.

Do zadań agencji Good One PR należy obsługa public relations firmy

Würth Polska oraz doradztwo w zakresie promocji i reklamy. Umowę

podpisano do końca bieżącego roku.
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Migomedia z nowym Dyrektorem do

spraw PR.
W związku z  dynamicznym rozwojem

firmy agencja   interaktywna Migomedia

stworzyła wewnętrzny dział  PR. Z

początkiem .. .

Akcja filmowa „LifeACT” Philips

Polska
Philips Polska we współpracy z OS3

stworzył nowatorski projekt LifeACT.
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Accelera   Barum   Bfgoodrich   Bridgestone
Continental   Dayton   Dunlop   Firestone
Fulda  Garmin   General   GoClever
Goodyear   Kaminer   Kelly   Kingstar
Kleber   LINGLONG   Lark   Michelin

Mio   Modecom   NavRoad   Nokian
PIRELLI   Prestigio   ROCKSTONE   Sava
TRAK   TomTom   Tracer   Uniroyal
VREDESTEIN   |Modecom   |NavRoad

GPS

TomTom Start 60 EU +

dożywotni. . .
cena 738.00 PLN

Motoryzacja

Bridgeston Blizzak LM32

195/65 . . .
cena 209.00 PLN

Motoryzacja

Michelin X-ICE Xi2

195/65R15  9 . . .
cena 247.00 PLN

GPS

Lark FreeBird 50.7HD

5'&#...

cena 359.00 PLN

GPS

Garmin Edge 500

Bundle czerwon...

cena 1000.00 PLN

Motoryzacja

Goodyear Efficientgrip

195/65R . . .
cena 212.00 PLN

Motoryzacja

Pirel l i  Winter 210

Sottozero 2...
cena 799.00 PLN

Motoryzacja

VREDESTEIN T-Trac Si

1 95 /65R15 . . .
cena 191.00 PLN

Motoryzacja

Dębica Frigo Directional

1 45 / 7 . . .
cena 121.00 PLN

GPS

Lark FreeBird 43.3

4.3'&#.. .

cena 159.00 PLN

Motoryzacja

Dębica NAVIGATOR2

175/65R14  82 . . .
cena 139.00 PLN

Motoryzacja

Pirelli Scorpion Ice &

Sno.. .
cena 826.00 PLN
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