
Print Management:  
tiskové služby & reklamní předměty

Vyrábíme, skladujeme a distribuujeme provozní tiskopisy, marketingové 
materiály a reklamní potřeby s potiskem. Zajistíme pro vás jejich 
přípravu, výrobu, tisk a dodávku až na stůl. Vytiskneme vaše hlavičkové 
papíry, obálky, vizitky, firemní tiskopisy, bloky a katalogy. Vyrobíme 
nebo potiskneme reklamní předměty a kalendáře, ale také zajistíme 
ražbu diářů a vyrobíme firemní razítko. To vše na jednom místě. 

Naši specialisté na Print Management jsou vyškoleni v oblasti 
tradičních ofsetových a sítotiskových technologií a poskytují 
profesionální podporu při výběru vhodné moderní digitální technologie 
tisku nebo potisku. Náš produkční tým pro vás připraví kompletní 
nabídku výroby, skladování i logistiky.

Optimalizujeme vaše náklady. Vyrábějte ve velkém a zároveň levněji, 
ale odebírejte v malém a postupně ze skladu Office Depot.
 

S NÁMI JE VAŠE 
KANCELÁŘ BEZ 
STAROSTÍ!

OFFICE DEPOT s.r.o.
Floriánova 2461, 253 01 Hostivice
IČ: 64942503, DIČ: CZ64942503
tel.: +420 800 771 772
e-mail: infocz@officedepot.com
www.ProcOfficeDepot.cz

Chcete, aby bylo vaši firmu 
dobře vidět?

Zajistíme kompletní 
dodání a potisk firemních 
propagačních předmětů.
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• Komplexní realizace zakázky u jednoho dodavatele
• Široký sortiment předmětů a dárků
• Dodání v krátkém termínu na 46 adres v ČR a SR 
• Kompletní vyvzorkování 350 vybraných položek
• Významná časová úspora ve prospěch klienta

 

Kancelářské potřeby, 
papíry a tonery 

Občerstvení  
a drogerie 

Nábytek 

Tiskopisy, letáky  
a reklamní předměty  

Osobní ochranné  
pracovní prostředky 

Technický servis – řízené 
tiskové služby (MPS)

IT služby 

• 



Print Management společnosti
Office Depot®

Společnost Deimos, s. r. o., se zabývá navrhováním, výrobou, montáží a programováním průmyslových strojů a montážních linek. 
Deimos přináší svým zákazníkům po celé Evropě inovativní řešení, která zefektivňují průmyslovou výrobu. Deimos tvoří sehraný tým 
specialistů průmyslové automatizace, informatiky a robotiky: konstruktérů, elektroprojektantů, programátorů, techniků a mechaniků 
se zázemím vlastní projekční a konstrukční kanceláře a montážní haly.

Inovativní přístup

Společnost Deimos hledala partnera v oblasti reklamních předmětů, který nabídne kreativitu. Deimos se rozhodl vybrat 
si jako dodavatele Office Depot proto, že nabídl něco jiného, než jsou obligátní reklamní propisky, a to energy drink v plechovce 
s vlastní grafikou. Grafika byla doplněna heslem „100% energy“, které prezentuje společnost Deimos. Drinky byly rozdávány 
ve speciálním dvojpacku, o jehož grafický návrh se taktéž postaral Office Depot. 

„Pro spolupráci s Office Depot jsme se rozhodli díky tomu, že nám byl prezentován zcela nový a jedinečný produkt. Energy drinky 
nám připadaly jako skvělý nápad, jak prezentovat naši společnost. I když termín dodání byl „šibeniční“, obchodní zástupkyně 
vše dokázala výborně zorganizovat tak, že energy drinky byly dodány rovnou na tiskovou konferenci, kde měly velký úspěch. 
Díky tomu Office Depot získal naši plnou důvěru a navázali jsme s ním pevný obchodní vztah pro další realizace,“ dodává 
Kateřina Škvorová, Marketing Manager.

LSKY stavební s.r.o.
  Klientovo hodnocení

• Profesionální přístup

• Zkušenost v oboru

• Preciznost

• Kreativita

• Úspora času

• Bezproblémový průběh spolupráce

Case Study Office Depot®

Vyrobeno pro: DEIMOS s.r.o. 

VYROBENO V RAKOUSKU 

250 ml

NEALKOHOLICKÝ ENERGETICKÝ 
NÁPOJ OCHUCENÝ S TAURINEM             
A KOFEINEM.
Syceno. Pasterováno, Doplněk stravy s 
vysokým obsahem kofeinu (32 
mg/100ml). Použijte při zvýšené fyzické 
a psychické zátěži. Složení : pitná voda, 
sacharóza, glukóza, kyselina : kyselina 
citrónová, oxid uhličitý, taurin (0,4%), 
kofein (0,03%), glucuronolacton 
(0,024%), inositol (0,02%), vitamíny 
(niacin, kyselina pantotenová, vitamín 
B6, vitamín B12), aroma, barviva 
(ribo�avin, E-150d). Neobsahuje 
alergeny. Není vhodné pro děti, 
diabetiky, těhotné ženy a osoby citlivé 
na kofein. Nemíchejte s alkoholem. Pijte 
rozvážně. Podávejte chlazené. 
Minimální trvanlivost do : viz dno obalu. 
Vyrobeno v Rakousku.
Průměrné výživové hodnoty
 na 100ml

Energetická hodnota          
Tuky                                                                                                      
   Nasycené mastné kyseliny                                                                                   
Sacharidy                                                                    
   Z toho cukry                                                                                
Vláknina
Bílkoviny                                                           
Sůl                                                              

200 kJ = 47.2kcal
0g
0g

11g
11g

0g
0g

<0,1g

Niacin (Vitamin B3)                                
Kyselina pantotenová,
(Vitamin B5)   
(Vitamin B6)                                         
(Vitamin B12)                                               

8 mg / 50 % NRV

2 mg / 33 % NRV
2 mg / 142,8 % NRV

2µg / 80 % NRV

*NRV =  Referenční výživové hodnoty


