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Za naším úspěchem stojí celý tým, kteří tvoří kvalitní lidé.

Pavel Ondrášek říká: „Když chcete dosáhnou dobrých výsledků a realizovat 
vizi firmy, a to nezáleží na branži, ve které se pohybujte, je nutné, abyste se 
obklopili kolegy, kteří chtějí a umějí spolupracovat a vytváří spolehlivý tým.“

Podnikáme a jednáme v souladu se zásadami sluš-
ného obchodu
U příležitosti konce roku bych rád na chvíli bilancoval. 
Naše firma má za sebou 17 let tvrdé práce. Během té 
doby se nám podařilo výrazně rozšířit portfolio zákazníků 
a počet servisních středisek po celé ČR a SR. Zvyšující 
poptávka po tiskárnách, které dodáváme a spokojenost 
zákazníků nás motivovala k ještě většímu a intenzivněj-
šímu nasazení. Růst firmy by však nebyl možný bez odpo-
vědného přístupu všech našich lidí. Jen stoprocentní práce všech kolegů, počínaje sekretářkami, přes techniky a obchodníky 
konče, je zárukou dlouhodobého rozvoje. Přestože je konkurence tvrdá, naší filosofií vždy bude slušné jednání a lidský přístup. 
Klienty vnímáme jako dlouhodobé partnery, kteří se k nám rádi vracejí.

Chceme, aby naše práce byla vidět
Využíváme všech dostupných marketingových příležitostí, investujeme do reklamy a chceme, aby naše fialové logo vešlo do 
širokého povědomí. V loňském roce jsme se stali jedněmi z prvních partnerů projektu Packaging live, živé výrobní balicí linky 
na EMBAXU. Na příští rok chystáme prezentaci na brněnském veletrhu EMBAX/SALIMA a mnohých dalších akcích.
Ale vraťme se ještě k roku 2011. Svoji letošní bilanci chci zakončit hlubokým poděkováním celému našemu firemnímu týmu, 
všem, kteří s námi dělají dobrý byznys a jsou vtisknuti do soukolí ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM. Samozřejmě chci také podě-
kovat za důvěru a spolupráci všem našim klientům a partnerům, bez kterých bychom nebyli. No, a co říci na závěr? „Přeji Vám 
všem hlavně zdraví a mnoho úspěchů i v osobním životě a užijte si krásný Nový rok!“

S úctou, Váš
Pavel Ondrášek
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