NOVINKY
SHOWROOM
15.05.2018

Zveme Vás k prohlídnutí si produktů značky HMS, NILS EXTREME,
NILS, SPURT a WISH na naší bohatě zásobené vzorkovně, která se
nachází v sídle firmy ABISAL. Najdete tam vše, co potřebujete
k fyzické aktivitě. Od velkého vybavení posiloven, jako např.
Atlas Tytan 15, přes fitness podložky skvělé pro aerobik, až
po kolečkové brusle, koloběžky a skateboardy pro aktivní
odpočinek na čerstvém vzduchu…
»více«

ABISAL
„Gazelle of Business” 2018
22.02.2018

1. března se v Katowické hudební akademii rozdávla ocenění
„Gazelle of Business” pro nejdynamičtější společnosti ze
Slezského vojvodstv. Sedm společností z Bytomi získalo titul
„Gazelle of Business”, který byl udělen nejdynamičtěji se

rozvíjejícím malým a středním podnikům. Společnosti nominované
na cenu podléhají podrobné analýze finančních výsledků s
přihlédnutím k více než osmdesáti aspektům činnosti…
»více«

NILS
EXTREME KATALOG
22.02.2018

V posledním katalogu Nils Extreme najdeme mnoho nových
produktů a inspirací, které tvoří naší nabídku pro rok 2018.
Nová kolekce…
»read more«

ISPO
2018
01.02.2018

Ve středu 31. ledna skončil největší, evropský, sportovněoutdoorový veletr, tj. ISPO Mnichov 2018. V 16 halách se
představili nejnovější výrobky pro podzimní a zimní sezónu
2018/2019 a více než 2700 firem…
»read more«

OTYLIA
SWIM TOUR 2017
31.10.2017

S potěšením oznamujeme, že firma ABISAL byla oceněna jako
partner programu Otylia Swim Tour 2017, který se konal v sobotu
28. října v Katovicích v Pałacu Młodzieży.
»více«

Mezinárodní
veletrh SPORT LIFE
25.10.2017

>Srdečně Vás zveme na Mezinárodní veletrh SPORT LIFE v Brně.
Firma ABISTORE Sport s.r.o., bude jedním z vystavovatelů
sportovního a fitness náčiní.
»více«

Firma Abisal jako jedna z finálové
trojice
uchazečů o Hospodářské ocenění
starosty
města Bytom
06.03.2017

24. února bylo během slavnostního Galavečera sportu a obchodu
opětovně předáno Hospodářské ocenění starosty města Bytom
„POLOTY 2016”. Mezi třemi firmami, které letos získaly nominaci
v kategorii Firma roku, se ocitla i firma Abisal sp. z o.o.
»více«

Fit Akademie Jacka Bilczyńského s
HMS.
03.03.2017

Již

první

březnový

víkend

startuje

FIT

Akademie

Jacka

Bilczyńského 2017 – série 11 setkání, která se budou konat po
celé

zemi

(Pl).

Bude

je

vést

Jacek

Bilczyńský

jeden

z

nejznámějších a nejlepších polských trenérů. Všechny cviky budou
předvedeny s pomocí produktů značky HMS.
»více«

HMS
na ISPO 2017
23.02.2017

4 dny, 2732 vystavovatelů z celého světa a 85 návštěvníků až ze
120 zemí. Takto vypadal Mezinárodní veletrh sportovního zařízení
a módy ISPO 2017 v Mnichově.
»více«

Abisal
– Gazela Biznesu 2016
07.02.2017

1 února byly v katovické Hudební akademii rozdány Gazely Biznesu
pro nejdynamičtější firmy slezského vojevodství. Jedním z vítězů
byla i firma Abisal sp. z o.o., která v žebříčku obsadila
1.místo mezi všemi firmami z Bytomi a obsadila také nejvyšší
pozici mezi firmami ze slezského vojevodství, co se sportovního
odvětví týká.
»více«

Nový
katalog Nils Extreme 2017
02.02.2017

Nový katalog Nils Extreme je již k dispozici! Zde je naše
nabídka pro blížící se teplé dny roku 2017.
»více«

Firma Abisal nominovaná na cenu
Gazela
Biznesu 2016
30.01.2017

Žebříček Gazela Biznesu se skládá z nejdynamičtěji rozvíjejících
se malých a velkých podniků. Již 1.února v Hudební akademii
Karola Szymanowskiego v Katovicích proběhne galavečer, během
kterého budou rozdány sošky pro nejdynamičtěji rozvíjejících se
polské firmy.
»více«

HMS
jede do Mnichova
18.01.2017

