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Firma NOWACCY powstała w 1995r., w Ostrowie Wielkopolskim. Od początku swego istnienia była firmą rodzinną i tak

też pozostało do dnia dzisiejszego. Właściciele postawili na stały rozwój firmy, czego efektem było otwarcie oddziału

w Krotoszynie, a następnie w Kaliszu. Dzięki zaangażowaniu i solidnej pracy całego zespołu obecnie jesteśmy wiodącym

dystrybutorem mięsa, wędlin, nabiału i innych artykułów spożywczych w regionie. W naszych oddziałach pracuje dla Państwa

wykwalifikowany personel, zapewniający szybki i sprawny serwis.

Więcej informacji na stronie www.nowaccy.com.pl

Hurtownia NOWAK mieszcząca się w Krotoszynie, przy ul. Kozala 7 to firma, która powstała w 1993 r. Od tego czasu

nieprzerwanie działamy na rynku starając się sprostać oczekiwaniom Naszych klientów. Obsługujemy ich na miejscu w firmie,

jak również docieramy do Nich dzięki przedstawicielom handlowym. Na życzenie dowozimy towar bezpośrednio do klienta.

Specjalizujmy się w sprzedaży wszelkiego rodzaju wód, napojów, piw, win a także alkoholi mocnych wiodących producentów.

Swoją dzielnością obejmujemy teren w promieniu ok. 80 km od siedziby Naszej firmy.

W celu uzyskania szczegółowej oferty promocyjnej proszę kontaktować się ze swoim opiekunem z ramienia hurtowni NOWAK.

Chcesz nawiązać z nami współpracę ? Zadzwoń do Naszego koordynatora: Adam Grenda tel. 662-202-554

„MAR-POL” Hurtownia Artykułów Cukierniczych Maciej Marciniak Piotr Marciniak Sp.J z siedzibą w Komornikach  ul. Wiśniowa 9

jest rodzinną firmą z ponad 20 letnim doświadczeniem. Firma działa w branży FMCG i zajmuję się dystrybucją artykułów

spożywczych na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego.

Priorytetem spółki jest wysoka jakość obsługi oraz zadowolenie Klientów. Więcej informacji o naszej firmie znajdziesz na naszej

stronie www.marpolslodycze.pl lub pod nr 502-498-795

                                                                                                                                                             Zapraszamy do współpracy!

Regulamin promocji dostępny na stronach organizatorów

Łącz kupony i wymieniaj na nagrody !
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