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Jesienny sezon Targów Handlowych
W dniach 7-8 paŸdziernika z udzia³em ponad 80 wystawców odby³a siê w Hali MOSiR w
¯orach dwudziesta pierwsza edycja Targów Handlowych DLS.
Tym razem poza bogat¹ ofert¹ artyku³ów spo¿ywczych klienci DLS S.A. mogli równie¿
skorzystaæ z bogatego wyboru chemii gospodarczej, kosmetyków, alkoholi, mro¿onek i wêdlin w
promocyjnych cenach, któr¹ prezentowali nasi partnerzy p³ockiej firmy z regionu œl¹skiego. Tak
kompleksowa oferta targowa sprawi³a, i¿ tegoroczne Targi okaza³y siê rekordowymi pod wzglêdem
iloœci zamówieñ. Ale Targi to nie tylko sk³adanie zamówieñ. Podczas nich klienci mogli zapoznaæ
siê nowoœciami oferowanymi przez producentów, a tak¿e poznaæ ofertê œwi¹teczn¹.
Odby³o siê tak¿e wiele konkursów, gdzie do wygrania by³y zarówno drobne upominki, jak i bardzo
cenne nagrody. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³ siê g³ówny konkurs targowy, którego
has³em by³o “5 skuterów na 5-lecie DLS”. Polega³ on na tym, ¿e za ka¿de zamówienie targowe o
wartoœci 500 z³, klienci otrzymywali kupony, spoœród których zostan¹ wy³onieni zwyciêzcy zabawy.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy³a siê równie¿ inna zabawa, w której klienci mogli nabyæ
dodatkowy upust w wysokoœci -20%. Wystarczy³o tylko uruchomiæ maszynê losuj¹c¹ i jeœli klient
posiada³ zamówienie z³o¿one u producenta, którego wskaza³a maszyna ju¿ móg³ siê cieszyæ z
ekstra rabatu udzielonego na to zamówienie. Na zakoñczenie imprezy Dyrektor Centrum
Dystrybucyjnego w ¯orch, Wincenty Mura podziêkowa³ wystawcom za udzia³ w Targach oraz
wrêczy³ nagrody wyró¿niaj¹cym siê firmom.
Dwudniow¹ imprezê odwiedzi³o ³¹cznie oko³o 2500 osób, w wiêkszoœci kupców z regionu
œl¹skiego. Frekwencja by³ na tyle wysoka, i¿ pierwszego dnia Targów organizatorzy zmuszeni byli
przesun¹æ godzinê zamkniêcia na 19.00. Klienci szczególnie podkreœlali fakt bogatej i rokrocznie
poszerzaj¹cej siê oferty targowej, która pozwala na kompleksowe zaopatrzenie ka¿dej placówki
handlowej.
Kolejna impreza targowa odby³a siê ju¿ tydzieñ póŸniej. Tym razem, ju¿ po raz drugi w tym
roku Centrum Dystrybucyjne w Gdyni zaprosi³o klientów na Pomorskie Targi Handlowe „Jesieñ
2004”. Impreza odby³a siê 15 paŸdziernika w Suchym Dworze. W specjalnie wybudowanej na t¹
okazjê Hali Targowej na terenie Centrum Dystrybucyjnego swoj¹ ofertê zaprezentowa³o ponad 120
wystawców. By³y to zarówno przedsiêbiorstwa z bran¿y spo¿ywczej, jak i dystrybutorzy chemii,
kosmetyków, mro¿onek, alkoholi oraz artyku³ów wyposa¿enia sklepów, którzy dope³niali targow¹
ofertê.
Ostatnie w tym roku Targi Handlowe odby³y siê 9 listopada w hali Centrum Dystrybucyjnego
DLS S.A. w Brodnicy. W brodnickiej edycji Targów swoj¹ ofertê handlow¹ przedstawi³o
osiemdziesiêciu wystawców. Wœród oferowanych produktów dominowa³y s³odycze - w typowo
œwi¹tecznych opakowaniach, jako sk³adnik paczek lub do ozdoby sto³u. Poza tym du¿ym
zainteresowaniem cieszy³a siê bardzo szeroka oferta olejów, kukurydzy, majonezów, czyli
produktów niezbêdnych podczas przygotowywania œwi¹tecznego sto³u. Dodatkow¹ korzyœci¹ z
zakupów podczas Targów by³a mo¿liwoœæ roz³o¿enia dostaw a¿ na 3 tygodnie, przez co ka¿dy z
naszych Klientów móg³ kompleksowo zaplanowaæ zatowarowanie swojej placówki handlowej na
ca³y okres przedœwi¹teczny.

