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Nábytek od Office Depot®
Nové řešení pro vaši kancelář
Jsme specialisté na komplexní zařízení kanceláří a řešení jejich
provozu. Vy máte prostory a vizi, my připravíme návrh kanceláře,
který se v rekordním čase změní v realitu. Na vás už bude jen
usednout za stoly. V našem novém katalogu nábytku naleznete
7 000 produktů, 1 000 novinek, 64 produktových řad a unikátní služby.
Nábytek je finále, my však nabízíme komplexní škálu služeb a řešení
spojených se samotným koncipováním a budováním kanceláří podle
specifických potřeb uživatelů. Od grafických návrhů přes stavby příček
a posuvných dělicích stěn, malování, pokládku podlahových krytin
a montáže dveří. Doprava, montáž, úklid a ekologická likvidace starého
vybavení jsou samozřejmostí.
Rádi zajistíme také pronájem a skladování nábytku, případně výkup
vašeho stávajícího vybavení. Šíře naší nabídky je naprosto unikátní.
Zahrnuje luxusní sety, standardní i ekonomicky úsporné vybavení,
sestavy do hotelů i skříňky do průmyslových provozů. Zajistíme pro
vás i tvorbu nábytku na míru a atypy.

Vaše firma se mění
a prostory už neodpovídají
vašim potřebám?

S NÁMI JE VAŠE
KANCELÁŘ BEZ
STAROSTÍ!

Vytvoříme prostředí,
které dodá vaší společnosti
novou energii.

Nábytek
Tiskopisy, letáky
a reklamní předměty
Osobní ochranné
pracovní prostředky
Kancelářské potřeby,
papíry a tonery
Technický servis – řízené
tiskové služby (MPS)
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Občerstvení
a drogerie

• 41 pracovních míst
• Kompletní dodávka nábytku
• Nábytkové kontejnery a skříně
• Zařízení kuchyňky a jídelny

IT služby

Case Study Office Depot®

Seznam realizovaných prvků
• Pracovní stoly
• Šanonové skříně
• Konferenční stolky
• Šatní skříně
• Celá kuchyňka včetně spotřebičů a jídelních stolů
• Spotřebiče Whirlpool do kuchyňky

Nábytek od Office Depot,
nové řešení pro vaši kancelář
Omega-Pharma je dynamická společnost specializovaná na vývoj, výrobu a prodej zdravotnických prostředků, doplňků stravy a medikální
kosmetiky na lékárenském trhu OTC i v široké distribuci tzv. mass-marketu. Je součástí nadnárodní skupiny Omega-Pharma se sídlem
v Belgii a s působností ve 40 zemích světa.
Omega Pharma oslovila Office Depot, aby vybavil kancelářským nábytkem prostor Vienna Point v Brně. Projekt zahrnoval 41 pracovních
míst rozdělených do uzavřených i otevřených prostor v rámci 10. poschodí administrativní budovy. Součástí byla i samostatná místnost
pro jídelnu s kuchyňskou linkou. Nešlo tedy výhradně jen o kancelářský nábytek.

Originalita a customizace
Výhoda této realizace byla ve volnosti návrhu. Autor tak mohl vtisknout charakter celému patru, kde sídlí celá společnost.
Byly navrženy tři základní druhy pracovních stolů a dvě barevné kombinace. Typy stolů a jejich barevné modifikace definovaly
jejich účel a umístění. Jinou barvu měl nábytek pro manažery a jinou pro řadové administrativní zaměstnance. Díky tomuto
konceptu, který se klientovi postupně začal velmi líbit, jsme se odlišili od konkurence, a získali tak výhodu pro získání zakázky.

Průběh realizace
Office Depot měl na zpracování zakázky poměrně krátkou dobu. Zadání se začalo vytvářet na začátku října, a 15. prosince už
musel být klient nastěhovaný. Nábytek byl tedy vyroben už smontovaný a na místo určení se dovážel z 90 % hotový. Bylo potřeba
co nejvíce optimalizovat dobu samotné montáže.
S objednavatelem se dojednalo, že montáž bude mít dvě etapy. První etapa zahrnovala dodání pracovních stolů a kontejnerů
s přidruženými skříňkami, tak aby se objednavatel mohl do 15. prosince nastěhovat. Druhá etapa, která zahrnovala šanonové
skříně na chodbách, byla provedena týden před Vánocemi, tak aby vše bylo hotovo do konce roku.
Během samotné montáže jsme reagovali i na nové požadavky ze strany objednavatele, např. vyvrtání průchodek do pracovních
stolů nebo skříňky navíc. Tyto věci se řešily operativně za pochodu, aby vše probíhalo efektivně a hlavně ke spokojenosti zákazníka.
Vznikly tak další dvě doobjednávky nad rámec původní smlouvy a ty byly realizovány první týden v roce 2017.

Vyjádření klienta
„Společnost Office Depot dokázala oproti jiným
společnostem reagovat velmi pružně a rychle na
čas, který jsme na stěhování měli. I přes tento
časový tlak dokázala nabídnout nábytek na míru
a vždy bylo vyhověno našim přáním, zadáním a
případným změnám. Nábytek se v kancelářích
používá více než půl roku a všichni zaměstnanci
ho hodnotí velmi kladně. Konečná cena je tedy
odpovídající kvalitě nábytku.“
Bc. Andrea Koukalová,
Executive Assistant to CEO

