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Najczęściej czytane w dziale:

Szafa na komputer

'Toyota Bank Assistance' –
nowy program ze
świadczeniami Europ
Assistance Polska
TBWA promuje długowieczne
opony Michelin
Inter Partner Assistance
wspiera 7 Rajd Mazowiecki
Koniec żartów
Partnerstwo w badaniach rynku
motoryzacyjnego

23-04-2007 r. Pierwszą w Polsce
metalową szafę w cenie poniżej
tysiąca złotych produkuje krotoszyński
JotKEl. Szafa znakomicie nadaje się
dla komputerów sterujących produkcją
czy magazynem, ale również do
komputerów na stacjach
diagnostycznych.

Złocista opalenizna dzięki
Summer Beauty NIVEA body
Wielkanoc w WP
Fundusz Investor FIZ zyskał już
ponad 130%, w kwietniu druga
emisja certyfikatów
Nadeszła prawdziwa wiosna czas t-shirtów
Zleceniodawca.pl – zlecenia
przez Internet
Produkty Timberland w ofercie
Red Bird
Sprzedaż i marketing w banku –
nowoczesne kanały dystrybucji
Cam Media promuje ślubną
kolekcję Macieja Zienia
Czas wolny w Galerii Białej
MINILA - pierwsze i jedyne na
polskim rynku świeże mleko dla
osób z nietolerancją laktozy
Nowe podatki.wp.pl
Akcja 'KUPUJ BEZPIECZNIE
MIESZKANIE' podczas Targów
Tabelaofert.pl
Zmysłowo gładka skóra na
dłużej

http://www.otwarty.pl/biznes/

Europ Assistance —
firma, w której warto
pracować
23-04-2007 r. Podobnie jak w
ubiegłym roku, także i w tegorocznym
rankingu sporządzonym przez
Corporate Research Foundation,
Europ Assistance w Belgii została
uznana za firmę, w której warto
pracować.

Nowy, bogatszy program
"Shell Assistance" ze
świadczeniami Europ
Assistance Polska
23-04-2007 r. Program Shell
Assistance funkcjonuje na polskim
rynku już od kilku lat, gwarantując
świadczenia assistance drogowego
Klientom stacji benzynowych Shell.
Jego nowa edycja, obejmująca sezon
kwiecień 2007 -kwiecień 2008, została
znacznie rozszerzona, tak aby
zapewnić kierowcom i ich pasażerom
jeszcze większy komfort
i bezpieczeństwo.
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