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Warszawa, 25 sierpnia 2022 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 
wyłączny dystrybutor marki PRIME3, po dwóch latach 
przerwy zaprezentuje portofolio marki wraz z nowościami  
w ofercie na Międzynarodowych Targach Elektroniki  
i AGD IFA 2022 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. 

Na stoisku 108 w hali 7.1C marka przedstawi nowość w portfolio - urządzenia z kategorii 
Elektronarzędzia i Narzędzia ogrodowe tj. piła łańcuchowa GVB41, odkurzacz do liści GCS41, 
wiertarka TDD31, wyrzynarka TJS41. 

W trakcie trwania wydarzenia można będzie zapoznać się także z produktami Małego AGD 
tj. blender kielichowy STB51, termowentylator PTC SFH81RD, odkurzacz pionowy SVC12. 

Na stoisku PRIME3 nie zabraknie także systemów Party Speaker APA30, APA24 oraz APA 20, 
które będą doskonałym towarzyszem każdej imprezy,  a także ich mniejszych braci  
z kategorii Boombox oraz Głośniki Bluetooth. 

Po raz kolejny zaprezentowane zostaną także pojazdy elektryczne marki PRIME3 tj. hulajnogi 
eklektyczne EES61 oraz EES71, hulajnoga elektryczna dla dzieci EES11 oraz skuter 
eklektyczny ESS41WH, które poza tym, że są doskonałą alternatywą dla samochodu lub 
roweru, dostarczają dodatkowo zabawy i radości każdemu użytkownikowi. 

Zapraszamy – hala 7.1C, stoisko 108! 

- 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, produktów małego AGD oraz 
pojazdów elektrycznych marek BLAUPUNKT i PRIME3, a także produktów firmy Audiotec Fischer. 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu” w Baniosze k/Warszawy, jako największe czteropoziomowe centrum 
caravaningowe w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. FENDT, HOBBY, KABE, 
MORELO, WEINSBERG, GIMEX, FLAMEFIELD i KOZIOL.  
 

https://prime3.eu/
https://prime3.eu/male-agd/
https://prime3.eu/audio/glosniki-bluetooth/


 
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. Od roku 2017 należy do zaszczytnego grona firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa”. 

 
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.  
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