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Monika Kaczyńska

Würth obchodzi 25 lat w Polsce

Fot.: Whürth

Dzień Otwarty to również okazja do skorzystania z promocji

Würth Polska obchodzi w tym roku 25 lat istnienia na naszym rynku.
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Z tej okazji w poznańskim sklepie odbył się Dzień Otwarty, Klienci mieli okazję skorzystać z promocji i
zapoznać się z nowościami. Würth to sieć  , licząca w Polsce 16 sklepów, adresowana wyłącznie do
przedsiębiorców.  Zaopatruje przedsiębiorstwa każdej wielkości. W swojej ofercie posiada ponad 100 tys.
produktów, rozwiązań i patentów, w tym chemię techniczną oraz  , narzędzia ręczne, akcesoria
samochodowe, wkręty do drewna, elektronarzędzia, technikę zamocowań, pneumonarzędzia, produkty do
obróbki skrawaniem, elementy złączne,   meblowe oraz produkty BHP. Würth z centralą w
Niemczech działa w 80 krajach  .
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