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WIŚNIOWSKI na XV targach PSB

W dniach 8-9 marca 2017 firma WISNIOWSKI kolejny raz gościła na Targach Grupy PSB. Ta dwudniowa impreza
branżowa wpisała się już na stałe w kalendarz największych polskich firm budowlanych. To cykliczne wydarzenie
organizowane jest specjalnie dla partnerów sieci Polskie Składy Budowlane.

Targi Grupy Polskie Składy Budowlane to zamknięta, cykliczna impreza branżowa, która skupia dostawców produktów
i dystrybutorów sieci Grupy PSB. W tym roku kieleckie targi budowlane przyciągnęły rekordową liczbę 4800 osób.
Zawarto ponad 14,9 tysięcy kontraktów na łączną sumę ponad 368 mln złotych. Wszystko wskazuje na to, że jest to już
impreza o ugruntowanej pozycji w polskiej branży budowlanej. Nie bez powodu targi PSB nazywane są przez
udziałowców i partnerów PSB „barometrem budowlanej wiosny” - zawarte w czasie ich trwania kontrakty prognozują
z dużą dozą dokładności sytuację polskiej branży budowlanej w nadchodzących miesiącach. Firma WIŚNIOWSKI od
lat korzysta z możliwości pokazania swoich produktów na Targach Grupy Polskie Składy Budowlane. Zaprezentowane
zostaną sprawdzone kolekcje ogrodzeń posesyjnych, panele ogrodzeniowe, drzwi płaszczowe Deco, Deco Basic i
przeciwpożarowe czy wreszcie bramy segmentowe UniPro Nano80 i PRIME czy bramy uchylne Novum oraz
Progress. Zwiedzający mogli skorzystać z interesujących promocji targowych między innymi dodatkowych rabatów na
produkty marki WIŚNIOWSKI, możliwość realizacji zamówienia w max. 3 ratach czy też specjalne ceny na zakup
ekspozytorów i materiałów reklamowych.
Targi PSB to z pewnością niepowtarzalna impreza, która pozwala na nawiązanie cennych kontaktów handlowych i
pozostanie na bieżąco w polskich trendach budowlanych. Jest to miejsce dialogu i wymiany doświadczeń, zacieśniania
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współpracy z dotychczasowymi odbiorcami, a także nawiązywania nowych kontaktów handlowych na produkty, które
w ciągu najbliższych miesięcy będą dostępne w sieciach sklepów i hurtowni grupy Polskich Składów Budowlanych.
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WIŚNIOWSKI (PRESS BOX)
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