TISKOVÁ ZPRÁVA
Poříčí nad Sázavou a Přibyslav zkrášlí 42 000 nových stromů
Zásluhou programu společnosti Office Depot Stromy pro život se vrátilo
přírodě už více než 200 000 stromů
Poříčí nad Sázavou, 28. dubna 2008 – V rámci programu Stromy pro život vysadí
společnost Office Depot v těchto dnech více než 42 000 stromů v oblasti Poříčí nad
Sázavou a Přibyslavi. Překročí tak hranici dvou set tisíc vysázených stromů od roku 2003.
Do výsadby se navíc nově zapojí také klienti společnosti Office Depot. Společně s lesníky
osázejí čtyři a půl hektaru nového smíšeného lesa.
„Zapojení klientů do výsadby je novinkou v programu Stromy pro život a jejich zájem nás velice
těší. Za každých padesát balíků kancelářského papíru, který od nás klienti koupí, mohou vysadit
jeden strom. Mají tak příležitost sami vrátit přírodě to, co z ní využijí. Ostatně právě to je také
hlavní myšlenka celého programu,“ hodnotí zapojení zákazníků do programu výsadby stromů
Marcel Schmidt, manažer marketingu společnosti Office Depot, největšího dodavatele
kancelářských potřeb v České republice.
„První fáze klientské výsadby se uskutečnila v sobotu 25. dubna, kdy stromy v okolí Poříčí nad
Sázavou vysazovali zaměstnanci společnosti Delphi Packard Electric Česká republika. Další část
stromů vysadíme ve čtvrtek 30. dubna společně se zaměstnanci společností Generali,“ upřesňuje
Marcel Schmidt.
Nové stromy zvýší rekreační funkci lesa a v budoucnu vyrobí přibližně patnáct tun kyslíku. „Je
skvělé, že se i v dnešní době poznamenané krizí se najdou firmy ochotné investovat čas a peníze
do ochrany přírody a přispívat tak k jejímu uchování pro příští generace. Za pomoc při osazování
lesa v katastru naší obce patří všem pracovníkům společnosti Office Depot a jejich zákazníkům
naše poděkování,“ pochvaluje si starosta Poříčí nad Sázavou Radim Navrátil.
Program obnovy lesů Stromy pro život zajišťuje společnost Office Depot od roku 2003 za podpory
Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity (FLD) v Praze. V rámci programu
společnost Office Depot vysadí za každých 50 balíků kancelářského papíru značky Papirius nebo
Niceday jeden strom v dané lokalitě. Výsadby probíhají dvakrát do roka a do dnešního dne bylo
vysázeno bezmála 210 tisíc stromů. „Produkce papíru a celulózy je závislá na velké spotřebě
dřeva, proto cítíme potřebu vracet přírodě to, co jí bereme,“ vysvětluje smysl projektu country
manager společnosti Office Depot Petr Sýkora.
„Pro výsadbu vybíráme obecní lesy v okolí větších měst, které jsou snadno dostupné a intenzivně
využívané k rekreačním účelům. Vysázeny budou smíšené lesy tvořené zejména olšemi, duby,
buky, javory, borovicemi a smrky,“ říká organizátor jednotlivých výsadeb Jan Hamerník, vedoucí
Arboreta FLD.
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Office Depot Česká republika
 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 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 210 tisíc
stromů. Ekologickou vizí společnosti Office Depot je nakupovat ekologicky, chovat se
ekologicky a prodávat ekologicky.
 Zaměstnává více než 500 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 více než 1 600
maloobchodních prodejen, školených prodejců, komplexních katalogů a elektronického
prodeje, který dosahuje objemu 4,9 miliardy USD.
 Roční tržby Office Depot činí přibližně 15,5 miliardy USD a společnost celosvětově
zaměstnává asi 49 tisíc pracovníků.
 Společnost v současné době uskutečňuje přímé prodeje zákazníkům prostřednictvím svých
dceřiných firem ve 43 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 (Gerard
van der Zanden, +31 77 3238861, gsm: +31 6 11318815, Gerard.Zanden@officedepot.com)
Kontakt pro další informace:
Radmila Špillerová
Mediální zástupce Office Depot
Bison & Rose Public Relations
tel.: +420 233 014 055
gsm: + 420 777 202 958
radmila.spillerova@bisonrose.cz
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