targi „Furnica 2007” w Poznaniu

OBRZE˚A NA MIAR¢
Firma Fest z Olsztyna, istniejàca od 1995 r. jako dystrybutor akcesoriów meblowych, obecnie
w swojej dzia∏alnoÊci kieruje uwag´ przede wszystkim na sprzeda˝ obrze˝y.
stycji, zwiàzanych z wykonywaniem produktów, tj. obrze˝a, ramki i stopki meblowe o okreÊlonym
wymiarze, dà˝y do poszerzania
rynku zbytu. Od dwóch miesi´cy
dzia∏a za∏o˝ony w Kaliningradzie
oddzia∏ firmy Fest. Jest to nasza
pierwsza filia – powiedzia∏ Jacek
Golonka, dyrektor handlowy firmy
Fest. Do tej pory wszelkie dzia∏ania
by∏y prowadzone wy∏àcznie z Olsztyna. Wspó∏pracujemy stale z g∏ównymi producentami mebli w kraju
i za granicà – Litwa, ¸otwa, Ukraina, Rosja. JesteÊmy doceniani nie
tylko za ofert´ „szytà na miar´”, ale
równie˝ za profesjonalny serwis.
Dbamy o to, by klient otrzyma∏
kompletny towar na czas. Naszà
g∏ównà zasadà wspó∏pracy z kontrahentami jest szczeroÊç, otwartoÊç i uczciwoÊç.
Fest realizuje zamówienia na terenie kraju w ciàgu 24 godz., natomiast za granicà – czas realizacji
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