A nemzetközi márkanév

S I A H O M E FA S H I O N
francia lakberendezési és dekorációs cég hivatalos magyarországi képviselete, országos
értékesítés kiépítéséhez viszonteladók jelentkezését várja.
Áru bemutatása, feltételek megbeszélése személyesen, időpont egyeztetésével.
Bemutatóterem: La Tenda Home
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
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Kreativitás és megújulás
Különböző termékcsaládok…
Elsősorban virágok, melyek a legjobb, vitathatatlan
minőségben, változatosságban és vonzerővel bírnak.
Mindemellett széles skálájú a textilkollekciók, asztalne-
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Az egyedülálló jellem és helyzet lehetővé tette, hogy

Időpont egyeztetés: Tátrai Erika

Bemutatóterem: La Tenda Home I H–1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Te./Phone: +36 1 240 6990 I Mobile: +36 30 376 0577
Nyitva tartás: Hétfő–Péntek: 10.00–18.00 I Szombat: 10.00–16.00 I Vasárnap: zárva

nagy

