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V tendru Office Depot na PR agenturu zvítězila společnost Aboxs 

Communications s.r.o. 
 
 

Výběrové řízení probíhalo dvoukolově a přihlásilo se do něj celkem 6 agentur. Do 
druhého kola byly vybrány 4 agentury, z nichž zástupci Office Depot přímo vybrali vítěze 
tendru. Díky osobnímu přístupu, prokázané kreativitě a zkušenostem s B2B komunikací 
vyšla nakonec jako vítězná agentura Aboxs Communications s.r.o., která funguje od 
roku 2001. 
 
 
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, drogerii a 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 a Slovensku.  

 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 425 tisíc stromů. Ekologickou vizí společnosti Office Depot je nakupovat 
ekologicky, chovat se ekologicky a prodávat ekologicky. 

 Zaměstnává více než 400 pracovníků. 
 
 
O společnosti Office Depot, Inc. 
Společnost Office Depot, Inc., která vznikla sloučením Office Depot a OfficeMax, je 
předním celosvětovým dodavatelem výrobků, služeb a řešení pro každé pracoviště, ať 
už pracujete v kanceláři, doma, ve škole nebo v autě.  



  
Office Depot, Inc. svým zákazníkům nabízí způsoby, jak zlepšit svou práci. Nabízíme na 
jednom místě vše, co naši zákazníci potřebují, aby mohli být více produktivní, což mimo 
jiné zahrnuje nejnovější technologie, základní kancelářské potřeby, tiskové a 
dokumentové služby, obchodní služby, vybavení pro kanceláře, nábytek a školní 
potřeby.  
  
Společnost má kombinovaný roční obrat zhruba 17 miliard USD, zaměstnává více než 
60 000 lidí a slouží spotřebitelům a společnostem v 58 zemích světa ve svých více než 
2 000 maloobchodních prodejnách, na oceňovaných internetových stránkách 
elektronického obchodu a prostřednictvím své speciální organizace pro velkoobchod, to 
vše realizované v rámci celosvětové sítě plně vlastněných společností, společných 
podniků, franšíz, licencovaných podniků a aliančních partnerů. Do portfolia předních 
značek společnosti patří mimo jiné Office Depot, OfficeMax, OfficeMax Grand & Toy, 
Viking, Ativa, TUL, Foray a DiVOGA. 
 
Kmenové akcie Office Depot, Inc. jsou kótovány na newyorské burze pod značkou ODP. 
Další informace pro tisk jsou k dispozici na: http://news.officedepot.com.  
  
Další informace o nedávno dokončené fúzi Office Depot a OfficeMax jsou dostupné na 
http://officedepotmaxmerger.com. 
 
 


