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Tisková zpráva
Jarní akce ve Window Holding
16. března 2010 09:31 
PRAHA (Window Holding a.s.) - Značky OTHERM a TWW, které patří společnosti Window Holding a.s.,
zahájily v březnu jarní slevové akce na vybrané profily. OTHERM připravil pro své zákazníky výprodej
skladových zásob na profily BASIC a OMEGA, zatímco značka TWW nabízí dotaci až 35 % na nová
termookna. 

Akce obou značek byly zahájeny 8. března. OTHERM nabízí svým zákazníkům plastová okna
vybraných profilů se slevou až 50 %. Vybírat mohou z 5komorových profilů BASIC v bílé barvě a
OMEGA v provedení dekor a půl dekor v barvě horská borovice. Jedná se o výprodej stávajících
skladových zásob tohoto sortimentu, profily zůstávají v nabídce i nadále.

Značka TOP WOOD WINDOWS poskytuje dotaci až 35 % na nová termookna s trojsklem, která mohou
ušetřit domácnosti na energiích až 10 000 Kč za rok.

„V rámci akce budou dodrženy standardní dodací lhůty 4 až 6 týdnů. Reklamní kampaň probíhá v
tištěných a rozhlasových médiích. Setkat se s ní můžete například v regionálních denících Vltava Labe
Press a na rozhlasových stanicích Rádio Blaník Jižní Čechy, Rádio OK a Rádio Kiss Hády. Obě jarní
akce budou ukončeny 22. dubna 2010,“ uvedla Klára Soukupová, Trade Marketing Manager.

OTHERM má ve své stálé nabídce plastová okna a dveře, hliníkové i dřevené otvorové výplně. Kvalita
výrobků a technologických procesů je potvrzena certifikátem jakosti ISO 9001:2000. Životnost
produktů značky OTHERM se pohybuje v řádech mnoha desítek let, 5letá záruka je proto
samozřejmostí.

Značka TWW představuje ve svém produktovém portfoliu dřevěná a dřevohliníková eurookna a
dřevěná originální termookna a dveře. Okna TWW splňují nároky na energeticky úsporné bydlení a
díky unikátní povrchové úpravě mají i dlouholetou životnost. 

Pro více informací prosím kontaktujte:
Markéta Šveňková, PR specialista
tel.:  725 039 826  , e-mail: marketa.svenkova@windowholding.cz

O společnosti Window Holding a.s.:
Společnost Window Holding a.s. je největším výrobcem oken a dveří na českém trhu. Window Holding
prezentuje na trhu tři značky, a to VEKRA, OTHERM a TWW. Celkem vlastní pět moderních výrobních
závodů, které se nacházejí ve Staré Pace, v Lázních Toušeň, 
ve Velkém Meziříčí, v Husinci a Zašové na Moravě. Dohromady zaměstnává přibližně 1000
zaměstnanců.

Zobrazení tiskové zprávy pro tisk

Online diskuse

Redakce Ekolistu.cz vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj
příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení pravidel si
redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek.
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Přehled dosavadních příspěvků

 Datum Autor Název

22. 3. 2010 Kollárová Námraza mezi rámy a na skle uvnitř místnosti

  

Reklama:

ETARGET
odkazy

Přidat inzerát

PVC okna
Vyberte si ta správná okna pro váš dům!
Ekologická okna z PVC.

Trápí Vás zuby?
Věnujte péči svým zubům! Poradíme
Vám.

Médea Research - Datrix
Internetová databáze studií z oblasti
marketingu a médií!

Chamr & Partners s.r.o.
prodej ready-made společností v ČR
Cena nové s.r.o. 39000, cena a.s. 99000.

Centrální vysavače CycloVac
Vysoká, kvalita, výkon, tichost Centrální
vysavače za rozumnou cenu.

 

odkazy adFOX

Jak dlouho chcete splácet
U GE Money Bank si délku splácení půjčky
určujete sami!

Kvalitní pánské svetry
Akce: pánské svetry nyní za nízké ceny.
Nakupujte v našem e-shopu!

Půjčovna lešení
Montáže i zápůjčky lešení, levné a kvalitní řešení!

Benzínové sekačky
Výběr - kvalita - cena - služby. Navíc notebook
nebo Xbox 360 zdarma

Ořechy na praní Miron
Přírodní produkt, pere úsporně, šetrně a bez
chemie, 1 kg = 1 rok pří praní 2 - 4x týdně.

MŽP?

 Ano.

 (15)

 Ne.

 (12)

 Nevím.

 (1)

Dosud hlasovalo 28 lidí
 

Poděkování

 

Ekolist.cz podporuje
NetMonitor

Chcete nám pomoci vylepšit
naše služby? Můžete se

zúčastnit výzkumu návštěvnosti
internetu v ČR. Klikněte zde. 

(Více informací na webu
NetMonitoru.)

Ekolist.cz vychází mj. s
podporou Hlavního města

Prahy.

 
Využíváme agenturní
zpravodajství TASR.
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