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Nábytok od Office Depot®
Nové riešenie pre vašu kanceláriu
Sme špecialisti na komplexné zariadenie kancelárií a riešenie ich
prevádzky. Vy máte priestory a víziu, my pripravíme návrh kancelárie,
ktorý sa v rekordnom čase zmení v realitu. Na Vás už bude len sadnúť
za stoly. V našom novom katalógu nábytku nájdete 7 000 produktov,
1 000 noviniek, 64 produktových radov a unikátne služby.
Nábytok je finále, my však ponúkame komplexnú škálu služieb a riešení
spojených so samotným koncipovaním a budovaním kancelárií podľa
špecifických potrieb užívateľov. Od architektonických návrhov cez
stavby priečok a posuvných deliacich stien, maľovanie, pokládku
podlahových krytín a montáže dverí. Doprava, montáž, upratovanie
a ekologická likvidácia starého vybavenia sú samozrejmosťou.
Radi zaistíme tiež prenájom a skladovanie nábytku, prípadne výkup
vášho existujúceho vybavenia. Šírka našej ponuky je absolútne
unikátna. Zahŕňa luxusné sety, štandardné aj ekonomicky úsporné
vybavenie, zostavy do hotelov aj skrinky do priemyselných prevádzok.
Zabezpečíme pre vás i tvorbu nábytku na mieru a atypy.

Zhotovíme nábytok podľa
Vašich predstáv.

S NAMI JE VAŠA
KANCELÁRIA BEZ
STAROSTÍ!
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3D grafické návrhy
a kompletné vybavenie
kancelárie pre Vašu
spoločnosť.
•
•
•
•

Proaktívne jednanie.
2D a 3D návrhy.
Široká ponuka produktov.
Úspora nákladov.

Občerstvenie
a drogéria
Nábytok
Tlačivá, letáky
a reklamné predmety
Osobné ochranné
pracovné prostriedky
Kancelárske potreby,
papiere a tonery
Technický servis - riadené
tlačové služby (MPS)
IT služby

Case Study Office Depot®

„Ďakujeme za spoluprácu s OFFICE DEPOT. Od prvého
stretnutia, výberu konkrétnej predlohy, až po zhotovenie finálnej
verzie bola vzájomná spolupráca na vysokej úrovni. S výberom
sme veľmi spokojní, vybudovaná recepcia nám zabezpečila lepší
a reprezentatívnejší spôsob uvítania a uvádzania hostí, ako aj
kontakt s externými partnermi spoločnosti.”
Katarína Nogelyová, asistentka generálneho riaditeľa a vedúca
sekretariátu

Potrebujete novú kanceláriu?
Vyrobíme vám ju na klúč.
OFFICE DEPOT má rád výzvy a preto keď náš dlhoročný klient dopytoval vybavenie priestorov dispečingu, boli sme
pripravení mu vyjsť v ústrety. Stav bol taký, že priestory klienta zachvátil požiar a čakala ich kompletná rekonštrukcia.
Špecialisti z oddelenia nábytku spol. OFFICE DEPOT stáli už pri počiatočnom zameraní nových priestorov a proaktívne
komunikovali od začiatku prerábky.

Dôsledne vyberieme každý kus nábytku a prispôsobime potrebám klienta.
OFFICE DEPOT vytvoril ponuku pozostávajúcu z designovo veľmi podobnej rady ako bol pôvodný inventár. Dobre spracovaný
grafický 3D návrh klienta presvedčil a nasledovalo presné rozvrhnutie konkrétnych kusov nábytku.

Doporučíme optimálnie riešenie a zaistíme rýchlu realizáciu.
Po úspešnej realizácii dispečingu nasledoval ďalší dopyt na recepciu, ktorá je dôležitým úsekom každej spoločnosti. Dôraz
bol kladený najmä na kvalitu a prevedenie. Zástupcovia OFFICE DEPOT vyšli opäť klientovi maximálne v ústrety, designová
recepcia bola počas víkendu nainštalovaná a priestory upratané. Tých, ktorí v piatok odchádzali z práce čakalo v pondelok
prekvapenie v podobe novej recepcie.

Klientovo Hodnotenie
• Kvalitná prípravná fáza pri výbere konkrétnej predlohy.
• Profesionálna komunikácia a riadenie projektu.
• Nová recepcia splnila očakávanie lepšej prezentácie
spoločnosti.

