2008-02-11 DRUTEX - Budowlaną Marką Roku 2007 - Oknonet.pl Portal Stolarki B... Strona 1 z 3

praca

download

forum

targi

dodaj firmę

newsletter

zaloguj się

oknonas

Szukaj w oknonet.pl:

okna

drzwi

fasady, ogrody zimowe

osłony, bramy

dostawcy, akcesoria

DRUTEX - Budowlaną Marką Roku 2007

Szukaj

maszyny, obróbka powierzchni

2008-02-11

szkło

Czy Pałac Buckingham
wymieni okna na Adpol?
Adpol S.A. - producent
ekskluzywnej stolarki drewnianej
i...
WINDOWS 2000
Znany producent stolarki
okiennej w północnej
Polsce,...

24 stycznia 2008 podczas Międzynarodowych Targów BUDMA odbyła się uroczysta Gala
Wręczania Nagród: Budowlana Marka Roku i Dystrybutor Roku 2007.
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W konkursie organizowanym przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Międzynarodowe
Targi Poznańskie firma DRUTEX zdobyła wyróŜnienie w kategorii okna elewacyjne. Przyznane
wyróŜnienie jest potwierdzeniem, nie tylko silnej pozycji firmy na rynku, ale równieŜ wysokiej
jakości oferowanej stolarki. Estetyka stolarki, technologiczne zaawansowanie procesu
produkcyjnego oraz precyzja w działaniu znalazły więc uznanie w oczach niezaleŜnych ekspertów.
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Budowlana Marka Roku to największe badanie popularności marek budowlanych w Polsce. Celem
badania jest uhonorowanie marek, które ankietowani wskazali jako najbardziej znane, o
najwyŜszej jakości oraz najczęściej wybierane przez klientów w 2007 roku.
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