TISKOVÁ ZPRÁVA

Office Depot otevírá novou etapu podnikání ve východní
Evropě
Hostivice (17. prosince 2009) – Petr Sýkora a Jan Černý - původní zakladatelé a spolumajitelé společnosti
Papirius, dnes Office Depot – končí své dlouholeté působení ve firmě. Končí tak přechodná fáze řízení
společnosti v regionu východní Evropy. Nástupující nizozemský manažer Bart Sasse plně přebírá
odpovědnost za rozvoj skupiny v regionu východní Evropy, zahrnující Českou republiku, Slovensko,
Polsko a v Maďarsko.
„V roce 1993 jsme začali budovat s kamarádem Honzou Černým společnost Papirius a následně ji v roce 2006
prodali koncernu Office Depot. Úspěšné začlenění firmy do nadnárodní společnosti pro nás bylo velmi důležité a
jsem rád, že se vše podařilo tak hladce . Pro nás nastává období, kdy se opět můžeme plně věnovat rodinám a
dalším podnikatelským myšlenkám,” hodnotí situaci odcházející jednatel Office Depot Petr Sýkora.
Nyní vedení východoevropského regionu plně přebírá Bart Sasse. “Bart již od letošního ledna začal přebírat řízení
regionu východní Evropy, takže jsme měli možnost spolu úzce spolupracovat. Je to výborný manažer, skvělý
člověk, který podnik dokonale zná a firmě může přinést nové pohledy. O to lehčeji se nám po takové době
odchází,“ dodává Petr Sýkora.
Bart Sasse působí v Office Depot od roku 2007 a zodpovídal za smluvní prodej v celé Evropě. Než začal pracovat
pro Office Depot, strávil více než 15 let v DHL, kde na evropské i globální úrovni vykonával různé seniorské pozice
v oblasti prodeje a marketingu.
„Office Depot v ČR má skvělé výsledky, na kterých můžeme postavit další růst v Česku i v ostatních zemích. Rád
bych pomohl českému týmu dále růst a zdokonalit obchod v celém regionu a současně dosáhnout skvělých
obchodních výsledků. Důležité bude přizpůsobit naši filozofii regionálním podmínkám a zajistit tak obchodní
úspěch v každé ze zemí, v nichž působíme,” vidí své priority nový regionální viceprezident pro východní Evropu
Bart Sasse.
„Úspěch Office Depot v regionu východní Evropy vychází ze silné orientace na zákazníka. Proto se budu i nadále
stoprocentně soustředit na rozšiřování a upevňování zákaznického servisu. Dále považuji za důležité zachovat a
dále rozvíjet naše firemní hodnoty a směřovat zaměstnance k dalšímu růstu a úspěchu. Více se zaměříme rovněž
na intenzivnější spolupráci mezi různými týmy v jednotlivých zemích, která bude přínosem pro celý region” dodává
Bart Sasse.
Bart Sasse (1963) pochází z Nizozemska a svou profesní dráhu začal ve společnosti Unilever. Vystudoval Státní
univerzitu v Groningenu v roce 1987 a v současné době žije v Praze se svou ženou a třemi dětmi.
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Office Depot Česká republika
 Společnost Office Depot je jedním z největších dodavatelů 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, drogerii 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 s garancí „Zítra, nebo zdarma“, kterou využívají zákazníci již od roku
2001.
 V roce 2003 vznikl ekologický program „Stromy pro život“, kdy společnost za každých 50 prodaných balíků
papíru Office Depot nebo Papirius vysadí strom. Do současné doby bylo vysazeno více než 200 tisíc stromů.
Ekologickou vizí společnosti Office Depot je nakupovat ekologicky, chovat se ekologicky a prodávat ekologicky.
 Zaměstnává více než 400 pracovníků.
Office Depot celosvětově
Společnost Office Depot zajišťuje kompletní servis pro kanceláře miliónům zákazníků od lokálních firem po

velké firmy figurující na seznamu Fortune 500.

Společnost Office Depot zajišťuje výrobky a služby prostřednictvím bezmála 1 600 maloobchodních prodejen,
školených prodejců, komplexních katalogů a elektronického prodeje, který dosahuje objemu 4,3 miliardy USD.

Roční tržby Office Depot činí přibližně 14,5 miliardy USD a společnost celosvětově zaměstnává asi 42 tisíc
pracovníků.

Společnost v současné době uskutečňuje přímé prodeje zákazníkům prostřednictvím svých dceřiných firem ve
49 zemích.
Kmenové akcie společnosti Office Depot jsou kótovány na Newyorské burze CP v Nestorku pod symbolem ODP a
jsou součástí indexu S&P 500.
Další informace o Office Depot Europe najdete na http://mediarelations.officedepot.com
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