
Primavara vine cu reduceri la \&quot;Husqvarna\&quot;
inca din 15 februarie, "Tehnoron" a inceput campania de primavara, ce se va extinde pana pe 30 iunie.
Astfel, distribuitorul pune la dispozitie pachete promotionale, ce includ, de asemenea, si cadouri din
partea firmei, constand in lanturi, ulei sau alte ustensile marca "Husqvarna". Povestea de pe Strada E. A.
Bielz, nr. 9, acolo unde se situeaza Centrul Zonal de Reparatii, S.C. Tehnoron - Sibiu, a inceput inca din
1998, atunci cand Nicolae Rosu a deschis afacerea ce dateaza si astazi. "Prima data, sediul a fost la mine
acasa, intr-un atelier din lemn, pe Calea Turnisorului. Pe urma, s-a extins un pic si am fost pe Şoseaua
Alba Iulia, ajungand mai apoi aici, in urma cu doi ani, unde spatiul este mult mai mare", spune Nicolae
Rosu, patronul firmei. De-a lungul timpului, "Tehnoron" a adunat o serie de premii, printre ele
numarandu-se diplomele de excelenta primite din partea "Husqvarna" pentru rezultatele deosebite la
promovarea si comercializarea produselor furnizate, precum si premii din partea Camerei de Comert,
Industrie si Agricultura a Judetului Sibiu, obtinand, de altfel, si locul al doilea in Topul Afacerilor din
Romania din 2011 si 2012. Pe langa reducerile aplicate in acest sezon, "Tehnoron" ofera, in continuare, si
alte produse, cum ar fi utilajele specifice pentru exploatarea forestiera si prelucrarea primara a lemnului,
motofierastraie despicatoare de lemn sau minifreze. Cei interesati pot cere informatii suplimentare
mergand la sediul central din Sibiu, strada E. A. Bielz, nr. 9, telefon 0269/22.77.07 sau 0744/66.61.15,
din Medias, Strada Dr. Babes, nr. 17, telefon 0743/05.18.76, din Agnita, Strada A. Iancu, nr. 31, telefon
0746/45.78.09, sau la punctele de vanzare din Avrig, Rau Sadului, Jina, Orlat si Gura Raului, urmand ca
din 18 martie sa se deschida un astfel de magazin si in Saliste, pe Strada Vale, nr. 3.
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