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Würth ställer ut på Load Up North 29 – 31 augusti 2019
Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial, verktyg och maskiner till företag inom
industri-, bygg-, hantverks- och fordonsbranschen. Den 29 - 31 augusti ställer de ut på Load Up North på
Noliaområdet i Umeå. Load Up North är en mötesplats för entreprenadbranschen i Norrland med fokus
på entreprenadmaskiner, transport, väg och anläggning samt rekrytering.
- På mässan kommer vi att visa besökarna hur Würth kan hjälpa dem att spara tid och tjäna mer pengar.
Vårt totalerbjudande med produkter, tjänster, service och kompetens ger en bättre verkstadsekonomi säger Lars Fredriksson, Regionchef Fordon på Würth Svenska AB.
I montern kommer vi bland annat berätta om vårt erbjudande ORSY Kemi. Vårt servicekoncept med både
produkter och tjänster som ökar prestandan i verkstäder som hanterar kemiprodukter. Vi kommer även att
visa vårt sortiment av Time Saving Tools – verktyg som förenklar arbetet i fordonsverkstäder, samt våra
diagnostiklösningar, som WabcoWürth, Würth on Line World och AutoCom.
- Förutom våra produktdemonstrationer kommer vi i vår inomhusmonter, nr 109, även ha många fina
mässerbjudanden, fortsätter Lars. Naturligtvis visar vi även vårt servicekoncept ORSY, som ger våra
kunder full kontroll på sitt förbrukningsmaterial. Med 50 års erfarenhet av den svenska marknaden vågar
vi påstå att vi förstår våra kunders verksamhet och har en god bild över de olika behoven, avslutar Lars
Fredriksson.

Fakta om Würth
Würth är världens största företag inom förbrukningsmaterial till fordonsverkstäder, hantverkare, byggföretag och industriföretag. Företaget
grundades av Adolf Würth i Tyskland 1945. Idag driver tredje generationen företaget. Würth finns i 84 länder med ca 77 000 anställda
och omsätter ca 136 miljarder kronor 2018. Würth har funnits i Sverige sedan 1967. Huvudkontor och centrallager finns i Örebro. Würth
Svenska AB hade 415 anställda 2018.

