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Würth Polska. Koncern prowadzący sprzedaż wyłącznie dla firm
świętował w Białymstoku jubileusz 25-lecia
Z okazji 25-lecia istnienia firmy Würth na polskim rynku, a także 70. urodzin spółki-matki, w białostockim sklepie tej
marki odbyły się dni otwarte. 

Zorganizowane pod hasłem „Wiosenna świeżość z Würth” dały możliwość skorzystania z wielu usług związanych z koniecznością odświeżenia
wnętrz samochodu oraz klimatyzacji, uzupełnienia płynów do spryskiwaczy, wymiany gum w wycieraczkach i innych. Klienci mieli również
możliwość poddania swojego auta specjalistycznej diagnostyce samochodowej oraz skonsultowania wyników z fachowcami.

Dodatkowo, podczas wydarzeń zostały zaprezentowane wybrane produkty oraz systemy Würth dla klientów z branż: drewno, budownictwo,
auto i metal.

Na dni otwarte zostały zaproszone wszystkie chętne osoby, reprezentujące firmy lub prowadzące działalność gospodarczą, na które
czekali specjaliści przygotowani na wszelkie zapytania związane z działalnością firmy, jej produktów oraz systemów.

Firma Würth

została założona w 1945 r. przez Adolfa Würtha w Künzelsau w Niemczech. Po śmierci założyciela, jego syn, Reinhold Würth
wyprowadził przedsiębiorstwo poza granice Niemiec. Obecnie firmy pod tym szyldem obecne są w 80 krajach na wszystkich
kontynentach i odnotowują 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.

Würth Polska ma w  ofercie 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.
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WYDARZENIA dzisiaj, 08:15

Plantatorzy przyjadą do Korycina na Ogólnopolskie Dni Truskawki

Truskawkowa bitwa, w której zmierzą się gospodarze z drużyną reszty świata, liczne konkursy, koncerty, wystawa
rolnicza, kiermasz handlowy - tak w największym skrócie mają wyglądać XX Ogólnopolskie Dni Truskawki w
Korycinie.

WYDARZENIA dzisiaj, 08:04

ASF. Zmiana prawa łowieckiego częściowo rozwiązałaby problemy rolników.

Nie wiadomo jednak, czy nowe przepisy, zgodnie z zapowiedziami, zostaną przyjęte w lipcu.

AKTUALNOŚCI dzisiaj, 08:01

Innowacje. Przewóz dzieci i młodzieży - szybciej przez granicę dzięki eBooking KIDS

Priorytetowe odprawy autobusów z dziećmi oraz możliwość rezerwacji dokładnej godziny przekroczenia granicy to
usługi służb granicznych realizowane za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji odpraw eBooking BUS.

   

   

   

Nie chodź po bankach.
Mamy ich oferty
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