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Würth Polska. 25 lat na naszym rynku. Firma organizuje
dni otwarte w sklepach

Fot.: archiwum firmy

Koncern prowadzi sprzedaż wyłącznie firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Niemiecka firma świętuje jubileusz na polskim rynku. Z tej okazji oferuje promocje w sklepach na terenie
naszego kraju. Jeden z nich mieści się w Opolu.

Würth Polska w swojej ofercie ma 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.

Firma Würth została założona w 1945 r. przez Adolfa Würtha w Künzelsau w  Niemczech. Po śmierci
założyciela, jego syn, Reinhold Würth wyprowadził prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo poza granice
Niemiec. Od tego momentu rozpoczęła się ekspansja firmy na wszystkich kontynentach.
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O potencjale i sile rynkowej firmy świadczą fakty: obecność w 80 krajach na wszystkich kontynentach, 400
samodzielnych firm, ponad 3 miliony lojalnych klientów oraz przeszło 10 mld euro wartości sprzedaży. Würth to
także prawie 67 tys. pracowników i ponad 30 tys. przedstawicieli handlowych na całym świecie.

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.

Kolejne dni otwarte odbędą się w 10 sklepach Würth Polska rozmieszczonych na terenie całego
kraju:

Katowice - 21 maja 2015 w godz. 10.00 - 18.00

Kraków - 26 maja 2015 w godz. 10.00 - 18.00

Kielce - 28 maja 2015 w godz. 10.00 - 18.00

Szczecin - 09 czerwca 2015 w godz. 10.00 - 18.00

Poznań  - 11 czerwca 2015 w godz. 10.00 - 18.00

Białystok - 18-19 czerwca 2015 w godz. 10.00 - 18.00

Łódź - 23 czerwca 2015 w godz. 10.00 - 18.00

Warszawa - 09 września 2015 w godz. 10.00 - 18.00

Lublin   -  16 września 2015 w godz. 10.00 - 18.00

Wrocław - 8 października 2015 w godz. 10.00 - 18.00
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