Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
aj tento rok sme pre Vás pripravili nový sortiment OFFICE DEPOT – platný od 1. apríla 2020.
Ponuka potrieb pre kancelárie sa stále vyvíja, a preto dopĺňame náš sortiment o nové atraktívne produkty a ešte
viac sa zameriavame na šírku a kvalitu ponúkaných služieb.
Sortiment Kancelárskych potrieb a doplnkov obsahuje nové trendy, farebné varianty zošívačiek a dierovačov.
Novo sme rozšírili ponuku aj u stolových odvíjačov Scotch, nožníc, nožov alebo batožiny, tašiek.
Novo nájdete naprieč e-shopmi produkty pod privátnou značkou Q-CONNECT, ktorú budeme naďalej rozširovať a
veríme, že s kvalitou budete spokojní. Produkty tejto značky nájdete v oddieloch Kancelárske potreby, Bloky a
diáre, Xerografický papier, Prezentácia alebo Písanie a opravovanie.
Papier a etikety sme rozšírili hlavne o plotterové role, univerzálne a farebné etikety. Sme presvedčení, že v
oddiele Obálky a balenie oceníte ponuku na bielu prieťažnú fóliu, ktorá Vám pomôže znížiť náklady poštových
balíkových zásielok. Produkty značky Q-CONNECT a Donau najviac rozšírili oddiel Triedenie a archivácia,
v tomto oddiele je viac ako 300 noviniek.
V Prezentácii nájdete najmodernejší svetový laminátor GBC Foton 30, ktorý zvláda automatickú lamináciu Vašich
dokumentov, ktoré možno úhľadne polepiť etiketami z bezdrôtového wifi štítkovača DYMO, pre jednoduché
triedenie. Drogériu sme rozšírili o rad dezinfekčných čistiacich prostriedkov SANYTOL a náhradných náplní do
tekutých mydiel. V Občerstvení novo nájdete ponuku riadu značky Tescoma.
V Kancelárskej technike sme zaradili nové rady skartovačiek od výrobcov Fellowes a Rexel. Veľa nových
Tonerov nájdete na našom webe, kde je pre Vás pripravený „Online vyhľadávač“ tonerov a atramentov.
Rozširujeme ponuku Osobných ochranných pracovných pomôcok, PC sortimentu a príslušenstva,
služieb v oblasti Kancelárskeho nábytku a stoličiek, Print managementu.
Naša divízia Technický servis úspešne rastie v predaji, prenájmoch a servise kopírok a tlačiarní.
S obmenou sortimentu je spojené aj vydanie nového cenníka, ktorý obsahuje práve spomínané novinky.
Opäť sme u mnohých položiek pre Vás ceny znížili, v našej ponuke sú aj položky, u ktorých sme museli reagovať
na vývoj trhu a ceny navýšiť.
Prezrite si náš nový sortiment na e-shope online.officedepot.sk. Veríme, že tu nájdete tie správne kancelárske
potreby, kvalitné produkty a služby, ktoré nielen potešia Vaše oko, ale stanú sa tiež Vašimi pomocníkmi a
neoddeliteľnou súčasťou Vašich kancelárií.
Rád by som Vám pri tejto príležitosti tiež poďakoval za spoluprácu s našou spoločnosťou a dôveru, ktorú nám
svojimi objednávkami preukazujete.
Sme s Vami, nech už je Vaša kancelária kdekoľvek.
Za celý tím Office Depot
S úctou
Ing. Lukáš Duchoň
regionálny obchodný riaditeľ

