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Więcej o zasadach udziału w naszym
plebiscycie przeczytasz
na stronie internetowej:
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www.gs24.pl/naszedobre, www.gk24.pl/naszedobre, www.gp24.pl/naszedobre

Eksperci od smarów

Jak głosować
w plebiscycie

FIRMA Z KOSZALINA Żadna maszyna nie zadziała sprawnie bez odpowiedniego smarowania. Jakich środków użyć – o tym wiedzą doskonale w firmie Arcanum.
Rafał Nagórski
rafal.nagorski@mediaregionalne.pl

Firma handlowo-usługowa Arcanum została założona w 2010 r. przez osoby z
wieloletnim doświadczeniem i dużą fascynacją produktami smarnymi oraz filtrami – dowiadujemy się z
krótkiej historii firmy. – To
wbrew pozorom bardzo
istotna wiedza. Są smary
lepsze i gorsze, bardziej i
mniej specjalistyczne. Trzeba
mieć naprawdę spore doświadczenie, aby doradzić
klientowi najlepszy z możliwych środków – mówi
Agnieszka Zawistowska, właścicielka.
Arcanum zajmuje się nie
tylko dystrybucją i sprzedażą
szerokiej gamy wiodących
produktów olejowych i smarnych, chemii, narzędzi, filtrów przeznaczonych dla
wszystkich gałęzi przemysłu
jak i klientów indywidualnych. Obsługuje przedsiębiorstwa z branży tworzyw
sztucznych, przemysł metalowy, spożywczy, farmy wiatrowe.
– Zajmujemy się komplek-

sową obsługą klientów.
Dbamy o monitoring pracujących środków u odbiorców,
wykonujemy badania laboratoryjne, dokładamy wszelkich starań w rozwiązywaniu
problemów i doborze produktów oraz oferujemy szkolenia z polityki smarnej. Posiadamy umowy z firmami
spedycyjnymi, które są
sprawdzone na całym
świecie, dzięki czemu
wszystkie zamówienia od
klientów są realizowane
sprawnie, szybko i na czas.
Nasza oferta skierowana jest
do przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych oraz
odbiorców indywidualnych
– podkreśla nasza rozmówczyni.
Oferowane przez Arcanum produkty światowych
marek Carl Bechem, Total,
Mobil, JostChemicals, kleje
Loxeal, Granit, Weicon,
Hazet, Vigor, WIX Filters dają
bezpieczną gwarancję najwyższej jakości oraz stały i
szybki dostęp do tych produktów.
Firma zatrudnia obecnie
4 osoby, ale ciągle się rozwija.
– To, że jesteśmy mikro-

Firma Arcanum mieści się w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej 65.
niopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Ciągle inwestujemy i dążymy
do rozszerzania swojej działalność. Będziemy więc
wkrótce zatrudniać nowych

przedsiębiorstwem ułatwia
nam funkcjonowanie w
dobie kryzysu – mówi
Agnieszka Zawistowska. –
Obecnie działamy na terenie
trzech województw: zachodR
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Fot. Radek Koleśnik

pracowników – kończy nasza
rozmówczyni.
Firma Arcanum jest członkiem grupy Made In Koszalin.

Aby oddać głos na wybrany Produkt należy wysłać na numer
72466 SMS o treści: GLOS.NDP.xx
(gdzie xx to numer kandydata z
listy) przykład: GLOS.NDP.89
Aby oddać głos na wybraną
Usługę należy wysłać na numer
72466 SMS o treści: GLOS.NDU.xx
(gdzie xx to numer kandydata z
listy) przykład: GLOS.NDU.89.
Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT.
Na stronach internetowych:
www.gs24.pl/naszedobre,
www.gk24.pl/naszedobre,
www.gp24.pl/naszedobre podajemy nazwy firm oraz zgłoszone
usługi i produkty. Tu też można
sprawdzić numer potrzebny do
glosowania.
W ramach konkursu zostaną przyznane tytuły:
d Nasze Dobre z Pomorza: produkt – znak jakości „Głosu
Dziennik Pomorza”
d Nasze Dobre z Pomorza: usługa
– znak jakości „Głosu Dziennik
Pomorza”.
Tytuły te przyznawać będzie Kapituła, którą tworzą osoby ze środowiska biznesu, gospodarki, instytucji okołobiznesowych.
d W ramach plebiscytu (głosowania Czytelników za pośrednictwem SMS-ów) zostaną przyznane tytuły:
d „Najpopularniejszy Produkt z
Pomorza”
d „Najpopularniejsza Usługa z
Pomorza”.
Otrzyma je produkt i usługa, które
zdobędą najwięcej głosów Czytelników.
Pytania można przesyłać na
adres: lotar.rohde@mediaregionalne.pl. lub zgłaszać telefonicznie 697 770 274.
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