TISKOVÁ ZPRÁVA

Office Depot představil nové sídlo
Hostivice, 1. června 2008 – Společnost Office Depot včera představila nové sídlo
v Hostivici u Prahy v rámci „Dne otevřených dveří“. Při této příležitosti vysadila před
sídlem desetimetrový javor dovezený ve speciálním kontejneru až z Itálie. Strom
symbolizuje vlastní ekologický program obnovy lesů „Stromy pro život“. Díky tomuto
programu vysadil Office Depot od roku 2003 již více než 160 tisíc stromů.
Společnost Office Depot je na českém trhu od roku 2006, kdy došlo k akvizici společnosti
Papirius založené v roce 1993. „Nové moderní sídlo v bílo-červených barvách Office Depotu jsme
začali budovat v roce 2006. Jeho součástí je největší sklad kancelářských potřeb ve střední
Evropě o rozloze více než deset tisíc metrů čtverečných. Automatizovaný sklad zaručuje díky
propracovanému logistickému systému dodání zboží do druhého pracovního dne po celé
republice,“ popisuje výhody nového sídla Petr Sýkora, jednatel společnosti Office Depot.
V rámci „Dne otevřených dveří“ si prohlédlo nové prostory společnosti více než 200 zákazníků a
jejich rodinných příslušníků. „Zákazníky nejvíce překvapil sklad s moderní technologií, kdy na
vlastní oči viděli, jak rychle je zakázka od zadání po expedici vyřízena. Právě díky precizně
zvládnuté logistice nabízíme zákazníkům jako jediní v republice službu dodání výrobků „Zítra,
nebo zdarma“, dodává Petr Sýkora.
Pro všechny hosty byl připraven celodenní program, kde nechyběl dětský koutek, motokáry,
střelba z luku, trampolíny a řada dalších atrakcí. Každý účastník dostal sazenici smrku, kterou si
může vysadit sám, nebo ji za něho vysadí Office Depot v rámci programu „Stromy pro život“.
Symbolický javor, zasazený před novou budovu Office Depot, pochází ze školky v Itálii, kde rostl
deset let. Desetimetrový strom s korunou o průměru tři metry se do České republiky dopravoval
ve speciálním kontejneru o objemu 500 litrů s půdou, ve které rostl. Je tak zaručeno, že se strom
ujme. Javor symbolizuje program „Stromy pro život“, kdy za každých 50 balíků kancelářského
papíru vysadí Office Depot za zákazníka jeden strom v dané lokalitě.
Office Depot aktivně podporuje ekologické chování také nabídkou recyklovaného kancelářského
papíru a řadou dalších ekologických produktů v nabídce katalogu, výrobky Fair Trade, nebo
službou optimalizace spotřeby kancelářských potřeb, zaměřenou proti plýtvání v kancelářích.
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Office Depot v ČR
 Společnost Office Depot je největším dodavatelem kancelářských potřeb v České republice.
 Na český trh vstoupil americký koncern Office Depot v září 2006 akvizicí společnosti Papirius
založenou v roce 1993.
 Office Depot nabízí v ČR více než 5000 položek zahrnujících papír, kancelářské potřeby,
kancelářský nábytek, kancelářskou techniku, občerstvení, hygienu a print management
(nabídka a potisk reklamních předmětů, výroba tiskovin, tiskové služby ).
 Z největšího skladu kancelářských potřeb ve střední Evropě o rozloze více než 10 000 m2
obsluhuje Office Depot zákazníky v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku.
 Díky propracovanému logistickému systému garantuje Office Depot jako jediný v oboru
dodání zboží do druhého pracovního dne po celé ČR. Garanci „Zítra, nebo zdarma“ využívají
zákazníci již od roku 2001.
 V roce 2003 vznikl ekologický program „Stromy pro život“, kdy společnost za každých 50
prodaných balíků papíru vysadí strom. Do současné doby bylo vysazeno více než 160 tisíc
stromů.
 Zaměstnává více než 500 pracovníků
Americký koncern Office Depot
 Office Depot se sídlem na Floridě byl založen v roce 1986 v USA a dnes patří k
celosvětovým lídrům v oboru.
 Roční obrat Office Depot dosahuje 15 miliard dolarů. Působí ve 45 zemích světa, jen v
Evropě ve 23.
 Office Depot zaujímá první místo ve všech distribučních kanálech – od maloobchodu
a smluvních dodávek až po katalogový prodej a internetové obchodování. Ve světě provozuje
síť zhruba 1400 vlastních kamenných obchodů a zaměstnává 52 000 lidí.
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