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Už žádná „nuda v kanclu“!  

Byl vyhlášen již druhý ročník designérské soutěže   

 

Praha, 18. 12. 2018 

 

Společnost Office Depot vyhlásila druhý ročník designérské soutěže, která se opět dotýká ekologie. 

Soutěžící mají za úkol vymyslet design krabice na zboží, který bude vybízet k tomu, aby krabice byla 

opětovně použita. Tématem pro letošní rok je „Nuda v kanclu“. Na autory tří vítězných návrhů čekají 

odměny v celkové výši 60 000 Kč a záruka realizace jejich nápadů. 

 

 „Každý rok projde naší distribucí asi milion krabic, ve kterých dovážíme zboží k zákazníkům. Zjistili 

jsme, že někteří lidé našli pro krabice další využití, zejména pro archivaci. Většina ale skončí v odpadu. 

Proto jsme přizvali designéry, aby vymysleli zajímavé řešení, které bude vybízet k opětovnému použití,“ 

doplňuje Milan Baran, Regional VP CEE Office Depot.  

 

Takovéto soutěže mohou ve velkých firmách vzniknout i díky tomu, že jejich manageři vidí dál než roh, 

jsou otevření novým možnostem a chtějí vyjít ze své „bubliny“. Příkladem je i Jirka Novotný, který je šéfem 

marketingu v Office Depot: „Pořádáme už druhý ročník designérské soutěže, protože chceme ukázat, že 

kancelařina není jen nudná a šedivá, ale že pokud dáme prostor novým talentům, vzejdou z toho skvělé 

nápady.“   

 

Více o soutěži včetně pravidel se dovíte zde a na webu CzechDesign.  

 

 

https://www.officedepot.cz/soutez/
http://www.czechdesign.cz/souteze/designerska-soutez-office-depot-navrhni-krabici-ktera-prezije


Office Depot® Česká republika 

 Společnost Office Depot® vstoupila na český trh v roce 2006 prostřednictvím akvizice 

úspěšné firmy Papirius®. 

 Office Depot® se vyprofiloval z dodavatele kancelářských potřeb v integrátora služeb  

a poskytovatele řešení pro každou kancelář. 

 V našem katalogu naleznete nepřeberné množství produktů. Zajistíme vám obyčejnou 

obálku, ale také řešení v oblasti IT šitá na míru. 

 Snažíme se nejen brát, ale také dávat. Náš program Stromy pro život® pomáhá již 

několik let. Od roku 2003 jsme vysadili již 530 268 stromů. 

 Náš logistický systém s unikátní garancí Zítra nebo zdarma® zaručuje doručení 

kompletní dodávky do druhého pracovního dne. 

 

S námi je vaše kancelář bez starostí! 


