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Office Depot má nového viceprezidenta pro střední a východní Evropu 

 
 
 
Praha, 19. února -  Novým Vice Presidentem společnosti Office Depot pro region střední a 
východní Evropy se stal Milan Baran. Ve funkci nahradil Barta Sasse, který bude ve 
společnosti dále působit na pozici Vice President Francie.  
 
Baran přichází ze společnosti ZyXEL Communications Europe, kde působil posledních 8 let na 
regionálních pozicích v top managementu společnosti, naposledy jako Vice President Central 
and Eastern Europe. 
 
Milan Baran pracoval přes 7 let ve společnostech Philips Electronics a LG.PHILIPS Displays na 
Taiwanu a v Hongkongu, kde získal bohaté zkušenosti z oblasti řízení globálního prodeje, 
strategického plánovaní a komplexního přístupu ke klíčovým zákazníkům. V nové pozici bude 
zodpovědný za vedení regionu zahrnujícího Česko, Slovensko a Polsko.  
 
Jedním z klíčových úkolů pro Barana bude navázat a dále rozvíjet započatou obchodní strategii. 
“Region střední a východní Evropy nabízí nové příležitosti pro naše podnikání. Bude důležité 
uspokojit individuální potřeby zákazníků, přizpůsobit tomu nabídku inovativních produktů a služeb a 
udržet vysokou úroveň zákaznického servisu,” říká Milan Baran. 
 
Milan Baran vystudoval strojní inženýrství na VUT Brno. V roce 2004 získal v Hongkongu titul 
Executive MBA z Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario v Kanadě. Ve 
volném čase se věnuje hokeji, golfu, cestování a četbě. 
 
 
Office Depot Česká republika 
 Společnost Office Depot je předním dodavatelem kancelářských potřeb v České republice.  
 Na český trh vstoupila společnost Office Depot v září 2006 akvizicí společnosti Papirius založenou v roce 

1993.  
 Office Depot nabízí v ČR více než 6500 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 a Polsku.  

 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 vysadí strom. Do současné doby bylo vysazeno více než 341 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 kancelářské potřeby a služby prostřednictvím 1 675 maloobchodních 

prodejen, školených prodejců, komplexních katalogů a elektronického prodeje.   
 Roční tržby Office Depot činí přibližně 11,5 miliardy USD,  celosvětově zaměstnává asi 39 tisíc pracovníků a 

obsluhuje zákazníky v 60 zemích po celém světě. 
 Společnost v současné době uskutečňuje přímé prodeje zákazníkům prostřednictvím svých dceřiných firem 

v 52 zemích. 
 
Kmenové akcie společnosti Office Depot  jsou kótovány na Newyorské burze pod symbolem ODP. 
Další informace o Office Depot Europe najdete na http://mediarelations.officedepot.com a 
http://socialpress.officedepot.com/.  
 
 
 
 
 
Kontakt pro další informace: 
 
Marek Roll 
Mediální zástupce Office Depot 
 
Bison & Rose  
Tel.: +420 233 014 030 
gsm: +420 731 643 364 
marek.roll@bisonrose.cz 
 
  


