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Firma REJS z tytułem Top Marka 2018
16.03.2018

W ramach plebiscytu Laur Konsumenta 2018 firma REJS została uhonorowana
tytułem Top Marka 2018.

Top Marka, jest szczególnym wyróżnieniem nadawanym firmom, którym
rokrocznie udaje się utrzymywać czołową pozycję w plebiscycie Laur
Klienta. Ostatecznej oceny pozycji marki, po analizie jej popularności oraz
głosów przyznanych przez klientów w plebiscycie Laur Klienta dokonuje Komisja
Konkursowa.

źródło i zdjęcia: REJS Sp. z o.o.

Firma REJS z tytułem Top Marka 2018 REHAU zaprasza na targi Fensterbau
Frontale

Aplikacja Poradnik farb Ralston
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