Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Czym ogrzewać dom?
Siedzisz już trzecią godzinę przed ekranem komputera i szukasz dostawcy opału? Daj spokój. To bezsensu.
Powiemy Ci, dlaczego nie powinieneś robić tego sam.

Znany amerykański inżynier i założyciel Ford Motor Company Henry Ford powiedział: Jeśli jest coś, czego nie
potraﬁmy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do
wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Gielda-paliw.com to pierwszy, branżowy, ogólnopolski serwis umożliwiający bezpłatne wyszukanie
dostawcy/odbiorcy wszelkich rodzajów paliw. Nigdzie w jednym miejscu nie znajdziesz tylu ofert i takich
możliwości.

To jedyne miejsce, w którym masz możliwość porównania aktualnych ofert paliw opałowych pod
względem ich jakości i ceny. Po co miałbyś przepłacać lub kupować opał gorszej jakości, kiedy ktoś za
rogiem w tej samej cenie może zaoferować Ci lepszy?

Potrzebujesz tonę ekogroszku z dostawą do domu z województwa małopolskiego w tempie ekspresowym? Nie
martw się, w tempie ekspresowym znajdziemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Żyjemy w XXI wieku, obok różnych wartości istotne miejsce zajął czas. Po co miałbyś go marnować i bawić się
w Syzyfa? Skorzystanie z serwisu pozwoli zaoszczędzić Ci 70% czasu, który musiałbyś poświęcić na
szukanie sprawdzonego dostawcy i dobrego opału.

Jesteśmy specjalistami w branży paliwowej. Mamy w swojej załodze ludzi, którzy znają ten rynek od
podszewki, zasady, jakimi się kieruje i specyﬁkę zarówno od strony dostawców, jak i kupujących.

To po prostu dziecinnie proste. Korzystanie z serwisu jest w pełni bezpieczne. Nie ma po co utrudniać
sobie życia i błądzić po wynikach wyszukiwarek.

Posiadamy atrakcyjny system poleceń, który się opłaca.

Dzięki korzystaniu z serwisu możesz być na bieżąco ze stale poszerzająca się bazą ofert opału w
Twoim kraju.

Żyjemy w epoce e-commerce, w epoce ułatwień. Powstają ﬁrmy, które mają na celu ułatwić życie innym.
Kupujemy chleb i jajka z dostawą do domu w sklepach internetowych, dlaczego mielibyśmy postępować
inaczej w kwestii opału? Technologia idzie do przodu i my też nie powinniśmy stać w miejscu.

Bez względu na to, jakiego opału potrzebujesz – my znajdziemy dla Ciebie idealną ofertę.
Powiedz nam, czego dokładnie potrzebujesz: węgla, ekogroszku, miału, pelletu, brykietu, drewna kominkowego,
koksu, oleju opałowego, a może tani węgiel
Określ ilość i swoją lokalizację. Znajdziemy dla Ciebie sprawdzonego dostawcę. Poszukamy go w Twojej okolicy,
aby zminimalizować czas realizacji. W przypadku braku odpowiednich ofert w Twoim okolicy, dotrzemy do
dostawców na terenie całego kraju. Nie zwlekaj, zarejestruj się już dziś.
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