
Print Management:  
tiskové služby & reklamní předměty

Vyrábíme, skladujeme a distribuujeme provozní tiskopisy, marketingové 
materiály a reklamní potřeby s potiskem. Zajistíme pro vás jejich 
přípravu, výrobu, tisk a dodávku až na stůl. Vytiskneme vaše hlavičkové 
papíry, obálky, vizitky, firemní tiskopisy, bloky a katalogy. Vyrobíme 
nebo potiskneme reklamní předměty a kalendáře, ale také zajistíme 
ražbu diářů a vyrobíme firemní razítko. To vše na jednom místě. 

Naši specialisté na Print Management jsou vyškoleni v oblasti 
tradičních ofsetových a sítotiskových technologií a poskytují 
profesionální podporu při výběru vhodné moderní digitální technologie 
tisku nebo potisku. Náš produkční tým pro vás připraví kompletní 
nabídku výroby, skladování i logistiky.

Optimalizujeme vaše náklady. Vyrábějte ve velkém a zároveň levněji, 
ale odebírejte v malém a postupně ze skladu Office Depot.
 

S NÁMI JE VAŠE 
KANCELÁŘ BEZ 
STAROSTÍ!

OFFICE DEPOT s.r.o.
Floriánova 2461, 253 01 Hostivice
IČ: 64942503, DIČ: CZ64942503
tel.: +420 800 771 772
e-mail: infocz@officedepot.com
www.ProcOfficeDepot.cz

Chcete, aby bylo vaši firmu 
dobře vidět?

Zajistíme kompletní 
dodání a potisk firemních 
propagačních předmětů.
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• Komplexní realizace zakázky u jednoho dodavatele
• Široký sortiment předmětů a dárků
• Dodání v krátkém termínu na 46 adres v ČR a SR 
• Kompletní vyvzorkování 350 vybraných položek
• Významná časová úspora ve prospěch klienta

 

Kancelářské potřeby, 
papíry a tonery 

Občerstvení  
a drogerie 

Nábytek 

Tiskopisy, letáky  
a reklamní předměty  

Osobní ochranné  
pracovní prostředky 

Technický servis – řízené 
tiskové služby (MPS)

IT služby 



Print Management společnosti
Office Depot®

Cestovní kancelář Blue Style se řadí mezi nejznámější poskytovatele přímořských pobytových zájezdů na českém trhu. Je výjimečná 
svou exkluzivitou nabízených zájezdů. Díky osmnáctileté tradici patří k nejvýznamnějším cestovním kancelářím v novodobé historii 
České republiky. 

CK Blue Style potřebuje mít stálé zásoby taylor made produktů, které podtrhují image firmy. Na kvalitu jsou kladeny ty nejvyšší nároky, 
jelikož jsou produkty každodenně používány zejména zástupci CK Blue Style napříč všemi destinacemi, kde poskytuje své služby. 

Dlouhodobá spolupráce

Spolupráce v oblasti taylor made produktů vrcholí dodávkou uceleného portfolia produktů, kterými jsou například cestovní 
kufry, tašky na notebook, prezentační potřeby, kolekce oděvů a prezentační tabule pro cílové destinace. To vše je samozřejmě 
zhotoveno ve firemních barvách CK Blue Style. Samotnému dodání předchází celá řada kroků a úkonů, které jsou důležité 
pro bezchybné plnění požadavků zákazníka. Na základě detailní specifikace a pečlivé analýzy využití každého produktu 
se vybírá z řady dostupných variant. Vždy se rozhoduje podle toho, komu a za jakých podmínek bude produkt sloužit. 
Společně s klientem definujeme cílové skupiny a vybereme nejvhodnější produkty. Poskytovatel služby musí velmi dobře 
předvídat všechny možné varianty zátěží, kterým můžou být produkty vystaveny. Pohodlnost a spolehlivost je v náročných 
podmínkách pro uživatele vždy na prvním místě.

„Společnost Office Depot jsem si pro spolupráci v oblasti marketingové podpory vybrala po předchozí letité kladné zkušenosti 
z oblasti dodávek kancelářských potřeb. V průběhu několikaleté spolupráce jsme měli možnost prověřit flexibilitu a spolehlivost 
a opakovaně využívat aktivního zákaznického přístupu zástupců firmy OD. Hledali jsme partnera, který je v dané oblasti 
orientovaný a který své know-how a zkušenosti dokáže proměnit v řešení individuálně navržené dle našich specifických potřeb 
a požadavků,“ dodává Vilma Krejčová, Office manager.

LSKY stavební s.r.o.
  Klientovo hodnocení

• Výborná kvalita produktů

• Včasné řešení všech požadavků

• Zákaznická podpora na špičkové úrovni

• Důvěra při vzájemné spolupráci 

• Poskytnutí vzorků jednotlivých předmětů

Case Study Office Depot®

Vedle intenzivní práce na výběru, výrobě a dodávce 
nejvhodnějších produktů jsou zajištěny související služby, 
které zadavatel s produktem očekává. Jedná se o bezvadný 
logistický servis, náhradní plnění, průběžné poskytování 
informací o stavu realizace zakázky atd. Dodržení všech dílčích 
a konečných termínů je samozřejmostí.

Portfolio zboží

• Cestovní kufry
• Tašky na notebook
• Desky s klipem
• Pera
• Kalendáře
• Prezenční tabule
• Čepice
• Trika s krátkým a dlouhým rukávem
• Šortky 
• Tílka


