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• ÎELEZÁ¤STVÍ • VODA PLYN TOPENÍ •
• HUTNÍ MATERIÁL • DROGERIE •
• DOMÁCI POT¤EBY •
Prodejna Doubravice
Dolní 34
Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 766

Prodejna Boskovice
Havlíãkova 63
Boskovice
tel.: 728 757 333

Prodejna Boskovice
Sokolská 38
Boskovice
tel.: 607 810 605

Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!
NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pﬁitom hubnûte.
Pod vedením nutriãního poradce vám
pﬁipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.
Rozvoz jídel aÏ k vám.

Tel.: 775 506 101-3
info@dietalinie.cz
www.dietalinie.cz

Spolupráce blanenské firmy FPO s.r.o. s prodejním
gigantem CZC.CZ potû‰í mnoho zákazníkÛ

Pane Dobiá‰ku, jak funguje spolupráce
spoleãnosti FPO s e-shopem CZC.CZ?
Jedná se o bûÏn˘ fran‰ízing. Rozhodnû to
není tak, Ïe by ná‰ obchod koupila firma
CZC.CZ, i kdyÏ se to na první pohled, díky
pouÏit˘m logÛm, mÛÏe zdát. Ná‰ obchod stále nabízí pÛvodní sortiment, tedy pﬁedev‰ím
v˘poãetní techniku. Nabídka je v‰ak obohacena o sortiment e-shopu CZC.CZ a slouÏíme také jako bezplatné v˘dejní místo tohoto
internetového obchodu. Nejvût‰í v˘hodou
pro zákazníky je velmi ‰iroká nabídka zboÏí,
které mohou získat u nás za internetové ceny.
MÛÏete pﬁiblíÏit sortiment, kter˘ ve spolupráci s CZC.CZ nabízíte?

Co oãekáváte od spolupráce s CZC.CZ?
Jistû se nám jedná o rozvoj na‰í firmy, ale
chceme také tímto poãinem pﬁispût k rozvoji na‰eho regionu a nabídnout zajímavé a kvalitní zboÏí tady u nás. Lidé tak pro kvalitu a dostupnou cenu nemusí do Brna a dal‰ích velk˘ch mûst.

Prodejna s v˘dejním místem CZC.CZ na Smetanovû ulici v Blansku.
Nabízena je v˘poãetní technika - nejen
stolní poãítaãe, notebooky, tablety, ale také
jednotlivé komponenty a bohaté pﬁíslu‰enství vãetnû softwaru. Dal‰í okruh nabídky
tvoﬁí video a audiotechnika, robotické vysavaãe, zabezpeãovací systémy a podobná
elektronika. Sortiment doplÀují mobily a navigace, fotoaparáty, videokamery, elektrotechnické hraãky, baterie a nabíjeãky... Je to
skuteãnû velmi ‰irok˘ okruh zboÏí od v‰ech
hlavních svûtov˘ch v˘robcÛ; urãitû si vybere ten, kdo hledá v˘hodnou cenu, stejnû jako
ten, kdo preferuje ‰piãkovou kvalitu.
Co nyní mÛÏete jako CZC.cz partner nabídnou zákazníkÛm?
Spojili jsme dohromady v˘hody inter-

netového obchodu a kamenné prodejny.
Ve‰keré zboÏí ze sortimentu CZC.cz, které si zákazník vybere, jsme schopni pﬁipravit u nás na prodejnû k vyzvednutí
hned druh˘ pracovní den – v‰e za nízké internetové ceny a bez po‰tovného. ZároveÀ
máme samozﬁejmû ‰piãkov˘ odborn˘ personál v na‰í prodejnû, kter˘ zákazníkÛm
poradí s v˘bûrem zboÏí tak, aby zákazník
odcházel spokojen˘ a rád se k nám opût
vrátil. Nabízíme také celou ﬁadu navazujících sluÏeb. Od moÏnosti prodlouÏení záruky a poji‰tûní zboÏí, pﬁes servis, opravy,
sestavení a montáÏ poãítaãe, záchranu dat,
realizace sítí, poãítaãová ‰kolení, tvorbu
webov˘ch stránek, aÏ po moÏnost dodat
vybrané zboÏí na‰imi dealery pﬁímo do
sídla zákazníka.

Jaké jsou va‰e dal‰í firemní aktivity?
Jednou z na‰ich hlavní ãinností je distribuce informaãního systému GORDIC, kter˘
je pouÏívan˘ v oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví. Podílíme se na tvorbû
a implementaci tohoto softwaru a zaji‰Èujeme technickou podporu uÏivatelÛm.
Pro komerãní podniky rÛzn˘ch velikostí
nabízíme modulární variabilní systém QI.
Dále zaji‰Èujeme bezdrátové pﬁipojení
k internetu nejen na Blanensku.
Více informací mohou zájemci o na‰e sluÏby nalézt na na‰em webu - www.fpobk.cz
Vím, Ïe spoleãnost FPO sponzorovala leto‰ní mistrovství svûta v biketrialu - World
Biketrial Championship 2013. Podporujete
více podobn˘ch akcí?
Ano, podporujeme mnoho aktivit v na‰em regionu; letos to byly napﬁíklad akce
PÛlmaraton Moravsk˘m Krasem nebo Den
pro dûti v Nemocnici Blansko, Zlaté Slunce
2013 - festival pro mladé umûlce ãi finále
Poháru AS·K ve florbalu stﬁedních ‰kol
Jedovnice. Mnoho podobn˘ch akcí jsme
sponzorovali i v minul˘ch létech.
Pane Dobiá‰ku, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

YMNÁZIUM BLANSKO
Seifertova 13, 678 01 Blansko

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
ãtvrtek 30. 1. 2014 v dobû od 12.00 do 17.00 hodin
pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tﬁíd Z·

• Informace o studiu
• Informace o pﬁijímacích zkou‰kách
• Prohlídka areálu gymnázia
• Prezentace jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ
Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190
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www.listyregionu.cz

(Komerãní sdûlení)

Spoleãnost FPO s.r.o se zamûﬁuje na v˘poãetní techniku; zaji‰Èuje nejen prodej, ale pﬁedev‰ím kompletní sluÏby pro zákazníky - od
domácích uÏivatelÛ, pﬁes firemní klientelu, aÏ
po orgány státní správy. Zaãátky jejího podnikání sahají do roku 1989; tehdy zaloÏil Ing. Ivo
Dobiá‰ek firmu DoSoft, která se specializovala na v˘poãetní techniku a v˘voj ekonomického softwaru. Souãasn˘ název se datuje od konce roku 1996. Jedná se tedy o zavedenou spoleãnost s letit˘mi zku‰enostmi na trhu; spoleãnost, která se neustále dynamicky rozvíjí.
Letos se na ‰títu firemní prodejny na
ulici Smetanova v Blansku objevila velká
loga serveru CZC.CZ, kter˘ provozuje jeden z nejvût‰ích internetov˘ch obchodÛ
s poãítaãi a elektronikou u nás. Na spolupráci s tímto e-shopem jsem se zeptal majitele spoleãnosti Ing. Ivo Dobiá‰ka:

