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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Warszawa, 28 sierpnia 2019 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 

wyłączny dystrybutor marki PRIME3, po raz pierwszy 

zaprezentuje portofolio marki w trakcie Międzynarodowych 

Targów Elektroniki i AGD IFA 2019 w Berlinie. 

 

 
Marka PRIME3, podążając za aktualnymi trendami, oferuje użytkownikom produkty 
 z kategorii Małego AGD, pozwalające przygotowywać potrawy w zdrowy i bezpieczny 
sposób, przenośny sprzęt audio oraz pojazdy elektryczne. 
 
PRIME3 na stoisku 110 w hali 7.1C zaprezentuje sprzęty Małego AGD doskonale 
ułatwiające przygotowanie posiłków, m.in. takie jak frytkownica beztłuszczowa 
SAF21 i wyciskarka wolnoobrotowa SSJ21.   
 
Marka przedstawi także nowość w ofercie Audio - systemy Party Speaker APA30, 
APA24 oraz APA 20, które będą doskonałym towarzyszem każdej imprezy. Na stoisku 
nie zabraknie także ich mniejszych braci z kategorii Boombox oraz Głośniki Bluetooth. 
 
Debiut podczas targów IFA 2019 będą miały pojazdy elektryczne marki PRIME3, takie 
jak skuter elektryczny EEE41 GR/WH oraz hulajnoga elektryczna EES21 BL/RD/WH, 
które poza tym, że są doskonałą alternatywą dla samochodu lub roweru, dostarczają 
dodatkowo zabawy i radości każdemu użytkownikowi. 
 
Zapraszamy – hala 7.1C, stoisko 110! 
 
 

 
- KONIEC – 

 
 

O firmie 2N-Everpol. 
Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji opon, felg i kilku auto 
serwisów na terenie województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem 
najlepszych w swoich dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej tj. Blaupunkt, 
Clarion, Audiomedia, PRIME3, Brax, Helix oraz Match. 
 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu” w Tomicach k/Warszawy, jako największe centrum caravaningowe 
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w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. HOBBY, MORELO, WEINSBERG, 
GIMEX, FLAMEFIELD i KOZIOL.  
 
Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie w postaci 
Gazeli Biznesu, przez co trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej 
rozwijających się firm w Polsce. W roku 2019 firma kolejny raz dołączyła do zaszczytnego 
grona firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa”. 
 
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.  
  
Informacja prasowa: 
Katarzyna Dokowicz 
PR & Marketing Manager 
Katarzyna.dokowicz(at)everpol.pl 
tel. +48 519 141 499 
 
Dane rejestrowe: 
2N-Everpol Sp. z o.o. 
02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A 
NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987 
 
Biuro handlowe: 
ul. Polna 6 
05-500 Chyliczki 

http://www.prime3.eu/
http://www.everpol.pl/

