
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!
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Floriánova 2461, 253 01 Hostivice
IČ: 64942503, DIČ: CZ64942503
tel.: +420 800 771 772
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Chcete, aby bylo vaši firmu 
dobře vidět?

Zajistíme kompletní 
dodání a potisk firemních 
propagačních předmětů.
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• Komplexní realizace všech reklamních předmětů 
  u jednoho dodavatele
• Významná časová úspora ve prospěch klienta
• Široký sortiment

 

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 Kika vznikla v roce 1973. V roce 2013 se stala součástí skupiny Steinhoff – druhého největšího prodejce ve svém oboru – 
obchodu s nábytkem. Skupina Steinhoff zahrnuje vlastní obchodní značky, výrobu i logistiku a celkem zaměstnává více než 87 000 lidí.

Dnes zahrnuje sortiment v obchodních domech Kika více než 30 000 položek v nejrůznějších zbožových i cenových kategoriích. Zákazníci 
zde mohou najít velmi širokou nabídku sortimentu – od praktických doplňků pro domácnost až po komplexní high-tech řešení. Heslem 
společnosti Kika je „Vše pod jednou střechou“ – toho se snaží docílit rozsáhlým servisem, jako je zaměření, 3D plánování za pomoci 
počítačových programů, zapůjčení dodávky, dodání a montáž zboží a nakonec i odvoz starého nábytku.

Veškeré služby od jednoho dodavatele

Bezpochyby největším přínosem spolupráce je pro společnost Kika to, že Office Depot vyřídí všechny požadavky, např. 
věrnostní karty pro zákazníky, oblíbené velké nákupní tašky nebo krabice, bez kterých by nešlo doručit zboží objednané 
v e-shopu zákazníkům. Tyto produkty jsou ovšem dostupné až potom, co byly včas vyřízeny poptávky – a to pečlivě 
a profesionálně, a potom, co proběhlo vzorkování a testování nových položek nebo také příprava grafických návrhů. Velkým 
plusem je i snaha o návrh originálních řešení a distribuce objednaných výrobků po celém Česku a Slovensku.

Na základě dlouhodobé spolupráce Office Depot a společnosti Kika v oblasti dodávání kancelářských potřeb se také rozběhla 
jednání o realizaci reklamních předmětů a položek reprezentujících celou společnost. Nejprve šlo hlavně o zkušební poptávky 
klasických „igelitových“ LDPE tašek. Díky rozsáhlým možnostem Office Depot ale došlo i na nabídky velmi specifických 
položek, jako jsou věrnostní karty v různých grafických provedeních, originální celobarevné obálky nebo také velké, všemi 
velmi oblíbené nákupní tašky. 

„S produkty od Office Depot se může ve společnosti Kika setkat každý zákazník. V peněženkách jistě naleznete věrnostní 
nebo dárkovou kartu společnosti, nákup z e-shopu vám byl dodán v krabicích přelepených lepicí páskou s logem Kika; pokud 
nakupujete na prodejnách, zboží si odnesete v pevných velkých kvalitních taškách. Stačí se rozhlédnout, a kompletní nabídku 
produktů Office Depot uvidíte kdekoliv.“ Miroslava Nezvalová, Marketing Manager CZ/SK, Kika.

Seznam realizovaných 

produktů

•    Věrnostní karty
•    Obálky
•    Nákupní tašky
•    Krabice pro e-shop
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