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Promocja Lato z Ligum!
Ceny obniżone nawet o 50%!!!
Kontakty dostępne na naszej stronie www.ligum.pl.
Produktów objętych promocją jest ograniczona ilość,
promocja trwa do końca września 2021 roku.

Jak to mówią – każda okazja jest dobra jeśli można
zaoszczędzić. Tym razem przygotowaliśmy dla
Państwa nie lada gratkę jaką jest najnowsza odsłona
promocji Lato z Ligum. Dzięki niej możecie drodzy
Klienci nabyć nowe walce offsetowe z magazynu
Ligum w systemie podmiany w mocno obniżonych
cenach nawet o 50%! Można sporo zaoszczędzić, w
czasach gdy każdą złotówkę ogląda się kilkukrotnie.
Zasady dostawy również zostały opracowane w
najkorzystniejszy dla naszych Klientów sposób. Ale
to nie koniec dobrych informacji – do zamówionych
walców w okresie promocyjnym można otrzymać
zmywacz Instachem w promocyjnej obniżonej cenie
również do 50%! Instachem powstał z myślą o
naszych powłokach gumowych, pielęgnuje ich
powierzchnię oraz wydłuża żywotność. Jedynym
warunkiem aby skorzystać z promocji jest podanie w
zapytaniu hasła „Lato z Ligum” na adres
bok@ligum.pl
Jak to trafnie określił jeden z naszych Klientów:

Zapewniamy:
• stałą dostępność walców, dostosowaną do potrzeb
rynku
• możliwie krótki termin realizacji, z dostawą
bezpośrednio do drukarni własnym transportem lub
spedycją
• dostępność najnowszych technologii Westland:
LotoTec, MRS System, LED UV 2.0

Życząc Państwu wakacyjnego słońca serdecznie
zapraszamy do udziału w promocji!

Takiej promocji jeszcze w Ligum nie było.
Napisz do nas i zapytaj o ofertę na wałki do swojej
maszyny.
Z pozdrowieniami,
Janina Witrykus-Depta
Koordynator Handlowy
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