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O firmie PRIME3:
Firma 2N-Everpol Sp. z o.o., dystrybutor cenionej marki Blaupunkt w kategorii małego AGD, domowego i
przenośnego sprzętu audio oraz samochodowych urządzeń audio-wideo, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i
oczekiwaniom rynku, podjęła z początkiem roku 2017 decyzję o wprowadzeniu do swojego portfolio nowej marki o
nazwie PRIME3. Bazując na kanwie aż 25-letniego doświadczenia w handlu i dystrybucji, długoterminowej analizie
rynku i oczekiwaniach konsumentów, przedsiębiorstwo dostrzegło potencjał w rozwoju segmentów cenowych urządzeń
klasy średniej i podstawowej.
Jedną z głównych idei, która przyświecała powstaniu naszego nowego projektu, było dostarczenie Klientom produktów
najwyższej jakości, którą mogą się pochwalić znani i cenieni na rynku producenci, przy jednoczesnym zachowaniu
atrakcyjnej ceny oferowanej przez mniej rozpoznawalne marki. Priorytetowe założenie marki PRIME3 to pełne
zrozumienie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, co umożliwia nam dostarczenie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych, które spełniają oczekiwania wymagających odbiorców.
Największym atutem produktów sygnowanych logiem PRIME3 jest gwarantowana przez przystępną cenę dostępność,
a także zachowanie pełnej funkcjonalności oferowanych artykułów. W obszernej ofercie PRIME3 znajdą się produkty z
kategorii sprzętu elektronicznego domowego użytku, głośników mobilnych, przenośnych systemów nagłaśniających,
samochodowych rozwiązań audio-wideo oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego – www.prime3.eu
O firmie 2N-Everpol:
Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji opon, felg i kilku auto serwisów na terenie
województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem najlepszych w swoich dziedzinach producentów
branży elektroniki użytkowej tj. Blaupunkt, Clarion, Audiomedia, Brax, Helix, Match , Myaudioart, Lector czy Morel,
a także produktów z kategorii małego AGD marki Blaupunkt.
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum Entuzjastów
Caravaningu” w Tomicach k/Warszawy, jako największe centrum caravaningowe w Polsce, jest przedstawicielem w
naszym kraju marek tj. HOBBY, MORELO, WEINSBERG, TABBERT, GIMEX, FLAMEFIELD oraz dystrybutorem
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marek MOVERA, FRANKANA , REIMO, DOMETIC, ISABELLA, VENTURA, KNAUS.
Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie w postaci Gazeli Biznesu, przez
co trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej rozwijających się firm w Polsce. W roku 2017 firma
kolejny raz dołączyła do zaszczytnego grona firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa” + www.everpol.pl
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