
TIMIȘOARA, AM SOSIT!
NOUL HILTI STORE VĂ AȘTEAPTĂ

Deschidere oficială: 21 Octombrie
Oferte speciale: 
21 Octombrie - 1 Noiembrie 2019
#MaiMultDecâtUnMagazin

Serviciul clienți*

Pentru orice alte solicitări
vă rugăm să ne contactați
la numărul 021.352.3000

*program activ în
zilele lucrătoare între orele: 
08.00 - 17.00 I vineri 08.00 - 15.00

Hilti România S.R.L.
Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 29 050881 
Afi Tech Park, etaj 3, București (RO); 
www.hilti.ro



TE AŞTEPTĂM ÎN NOUL MAGAZIN 
HILTI STORE TIMIȘOARA
#MaiMultDecâtUnMagazin

Pentru a sărbători împreună deschiderea noului magazin Hilti Store 
din Timișoara, am pregătit nişte oferte fantastice pentru specialiştii 
în construcții, pentru partea de ancore și unelte cu acumulatori. Vino 
în toate magazinele Hilti Store pentru a beneficia de ofertele noastre 
valabile doar pe termen limitat.

ACHIZIȚIONEAZĂ ȘI CÂȘTIGI
Vino în Hilti Store Timișoara în perioada campaniei și la 
orice achiziție câștigi un tricou. Prenume:

Nume:

Companie:

Adresa:

Cod Poștal:

Telefon:

E-mail:
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EVENIMENT LANSARE MAGAZIN HILTI STORE TIMIȘOARA 
Unde: Hilti Store Timișoara - Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.31, Timișoara.
Deschidere oficială: 21 Octombrie - cu începere de la ora 10.00 - 15.00 vă invităm la evenimentul oficial de deschidere în care 
vă invităm să discutați direct cu experții nostri, să încercați produsele noastre și cu ocazia aceasta nu ratăm și o mică gustare 
împreună în cinstea lansării noului magazin Hilti Store Timișoara.

CAMPANIE MAGAZINE HILTI STORE - ROMÂNIA*
Unde: Toate magazinele Hilti Store din țară (București, Cluj, Timișoara).
Perioada Campaniei Hilti: 21 Octombrie - 1 Noiembrie, 2019.
Eveniment: Te invităm la Hilti Store Timișoara în perioada 21 - 24 Octombrie 2019 colegii noștri manageri de produs sunt 
prezenți în magazin pentru suport și consultanță de specialitate să întâlniţi managerii de produs și să încercaţi produsele Hilti.

•  Pentru ancore chimice, unelte pe acumulator, partea de finisări interioare te așteptăm cu prețuri promoționale.
•  Dorești să faci o achiziție în perioada campaniei? Vino în noul magazin Hilti Store Timișoara și primești cadou un tricou!
• Pentru cei care achiziționează în perioada campaniei unul din pachetele promoționale vor participa la tombola cu un premiu surpriză.


