
Výročná spráVa 2018



sme predovšetkým významným poštovým operátorom registrovaným 

na poštovom regulačnom úrade. poštové zásielky a reklamné letáky 

distribuujeme po celom slovensku. Disponujeme najmodernejšími 

tlačovými technológiami, sme najväčším producentom poštových  

zásielok na českom a slovenskom trhu. naše poštové a tlačové služby 

využívajú najmä banky, telco operátori a utility. prostredníctvom našich 

dcérskych spoločností poskytujeme aj direct marketingové  služby. 

Sme radi, že máme veľa spokojných klientov a veríme, že im v roku 
2019 budeme aj naďalej poskytovať kvalitné služby. 
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počet vytlačených dokumentov

331,9 miliónov ks 

Súhrn 2018

počet doručených adresných zásielok

41,6 miliónov ks 

počet vytvorených zásielok

77,6 miliónov ks 

počet doručených neadresných letákov

688,4 miliónov ks

počet doručovateľov

3 701
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9 
diStribučných centier na SlovenSku



komplexné zabezpečenie vašej komunikácie

podiel v spoločnosti

pEKná MoDrá s.r.o. 100 %

paYWELL a. s. 10 %

KoLos s.r.o. 100 %

Direct Marketing, a.s. 100 %

obchodné podiely
spoločnosť je vlastníkom nasledujúcich obchodných podielov:
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 personalizovaná tlač transakčných a marketingových dokumentov Transpromo

 Wrapping, obálkovanie a fóliovanie

 Kompletný outsourcing spracovávania dokumentov

 služby e-billingu a archivácie

 DTp služby

 produkcia ostatných tlačovín

 Doručovanie transakčných adresných zásielok  

 Doručovanie marketingových adresných zásielok  

 posTcomfort 

 neadresné doručovanie reklamných letákov

 stratégia a tvorba DM kampaní  

 Telemarketing – call centrum 

 Vernostné kluby a programy  

 organizácia spotrebiteľských súťaží  

 online a mobilný marketing

naše Služby
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databázy
V rámci našich unikátnych aktivít, disponujeme údaj-
mi o zložení obyvateľstva (veku, príjme a pod.), jeho 
ekonomickom správaní, preferenciách vo vzťahu k 
nákupným zvyklostiam a zároveň vieme s touto sku-
pinou efektívne komunikovať (napr. doručiť zásielku) a 
to v súlade s GDpr. Tým poskytujeme jedinečnú mož-
nosť vytvárania ponúk aj pre skupiny, pri ktorých naši 
klienti nedisponujú osobnými údajmi svojich potenci-
álnych zákazníkov.

Stratégia a kreatíva dm kampaní
priamy marketing stojí na kvalitnej analýze dát cieľovej 
skupiny. na jej základe potom navrhneme stratégiu a 
následne kreatívu celej DM komunikácie a komunikač-
né nástroje. nástroje, ktorými vieme komunikovať pria-
mo, sa neobmedzujú len na direct mail či email. onli-
ne prostredie, sociálne siete, mobilné aplikácie, vlastne 
akékoľvek, aj ambientné médium, ktorým vieme pria-
mo zasiahnuť cieľovú skupinu. ako špecialisti na pria-
mu a bTL komunikáciu máme za sebou stovky zreali-
zovaných bTL projektov za 24 rokov našej existencie a 
radi ich použijeme aj v prospech vášho biznisu.

telemarketing
Kapacity nášho call centra, až 60 operátorov, vieme 
ponúknuť na:

 rast vášho obchodu – generovanie leadov, doha-
dovanie obchodných stretnutí, telesales, prieskum 
trhu, získavanie kontaktných údajov, overovanie 
zákazníckej databázy alebo príjmanie objednávok.

 poskytnutie zákazníckej podpory, napr. pri spot-
rebiteľských súťažiach, klasické infolinky, ankety  
a pod.

vernoStné kluby a programy
chcete vernostný klub, zákaznícky či retenčný program? 
poskytneme vám komplexný servis. pomôžeme vám ho 
vytvoriť. od nastavenia cieľov, mechaniky, motivácie, 
pravidiel vytvorenia názvu, komunikácie, návrhu štruk-
túry databázy, dátovej analytiky až po právne aspekty 
ochrany osobných údajov. Keď už je klub či program 
pripravený, zabezpečíme jeho chod. in house perso-
nalizujeme plastové členské karty aj s generovaním je-
dinečných Qr či barkódov. zabezpečíme výrobu i skla-
dové hospodárstva darčekov, vzoriek, infomateriálov. 

poskytneme komunikačnú podporu poštou, emailom, 
na sociálnych sieťach. budeme viesť a spravovať data-
bázu so zabezpečením osobných údajov pred zneuži-
tím. poskytneme pravidelný reporting.

organizácia SpotrebiteľSkých  
Súťaží
náš komplexný servis u krátkodobých spotrebiteľských 
súťaží je obdobný ako pri vernostných programoch 
a kluboch. naplnením komplexnosti servisu, špeciálne 
v tejto oblasti, je vytvorenie štatútu a pravidiel súťaže 
na začiatku. po skončení zasa spracovávanie údajov 
zapojených účastníkov z ich hracích kariet či elektro-
nického zápisu do databázy. Tiež zabezpečenie žre-
bovania pomocou vlastného softvéru pri elektronickom 
žrebovaní. navrhneme a zabezpečíme výrobu rôznych 
jedinečných výherných automatov či žrebovacích za-
riadení a zabezpečíme tiež žrebovanie za účasti notá-
ra. Všetko v súlade s platnou legislatívou. nakoniec, op-
timálne zabalíme a doručíme výhry, nech sú akékoľvek, 
alebo zabezpečíme preberanie väčších výhier ako áut 
a pod. s celou povinnou administratívou.

online a mobilný marketing 
Vyvinuli sme unikátny nástroj personalizovanej video 
komunikácie VipErson (www.vipersov.tv), ktorý v on-
line forme umožňuje komunikovať s prijímateľmi tohto 
posolstva formou a ponukou, ktorá je šitá na mieru 
každému adresátovi a poskytuje unikátne možnosti 
sledovania, vyhodnocovania a upravovania jednot-
livých kampaní v reálnom čase. DM zameranie nás 
prirodzene dostáva do online priestoru, ktorý posky-
tuje veľké možnosti na detailne cielenú komunikáciu. 
naše zameranie je v strategickom nastavení kampa-
ne v online prostredí. následnou spoluprácou so špe-
cialistami v jednotlivých odboroch vieme zabezpečiť 
komplexnú online-marketingovú komunikáciu poč-
núc special website, riadením ppc kampaní, remar-
ketingom, emailingom i social media marketingom. 
realizujeme a navrhujeme sMs kampane či sMs 
zákaznícky servis. Vieme zasielať a prijímať a aj vy-
hodnocovať a prepájať s databázami veľké množstvá 
sMs-iek za ceny, o ktorých sa oplatí informovať.
poradíme vám pri tvorbe mobilných aplikácií podpo-
rujúcich váš biznis a zabezpečíme ich vývoj.

Vďaka dlhoročnému pôsobeniu našich dcérskych spoločností Direct Marketing a pEKná MoDrá sme najvýznam-
nejšou, najskúsenejšou a najstabilnejšou agentúrou priamej komunikácie na slovensku. 
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technologické zázemie 

 2 kontinuálne plnofarebné digitálne tlačové linky 
océJetstream 1500 s kapacitou až 3 500 000 
strán za deň v plnej farbe,

 2 kontinuálne čiernobiele digitálne tlačiarne  
océ 7650 s kapacitou až 1 725 000 strán za deň 
čiernobielo,

 plnofarebná produkčná najmodernejšia  
plnofarebná hárková tlačiareň canon  
imageprEss c6011,

 3 obálkovacie linky na okienkové obálky  
s kapacitou 528 000 obálok denne,

 3 obálkovacie linky s možnosťou dynamickej 
potlače s kapacitou 864 000 obálok denne, 

 colorstream s tlačovou rýchlosťou až 100 metrov 
za minútu,

 triediaca linka.

v

tranSpromo vám prineSie viac:
 flexibility – vytlačíte u nás milióny  

personalizovaných strán za deň,

 atraktivity – budete produkovať farebne,  
získate atraktívnejší a moderný vzhľad  
vašich materiálov,

 funkčnosti – vďaka našim možnostiam  
viacnásobnej personalizácie vám  
pomôžeme vytvoriť úplne novú úroveň  
komunikácie s vašimi zákazníkmi.

naša spoločnosť je lídrom na trhu persona-
lizovanej tlače, uplatňujeme najmodernej-
šie technologické postupy a disponujeme 
nadštandardnými tlačovými kapacitami.

V roku 2018 sme pre vás vytlačili viac ako 
331,9 miliónov dokumentov a vytvorili viac 
ako 77,6 miliónov obálok. V aktuálnom ob-
dobí sme sa zamerali na softvérovú auto-
matizáciu technologického zázemia pre 
zabezpečenie komplexných tlačových, 
dokončovacích a baliacich služieb. K exis-
tujúcemu strojnému portfóliu sme doplnili 
auditovací systém, ktorý sleduje každý krok 
výrobného procesu od prijatia dát až po fi-
nálnu zásielku pripravenú k expedícii. 

 ako jediní v regióne vieme  
poskytnúť personalizovanú potlač  
obálok s doručenkou v procese  
obálkovania viacstránkových  
dokumentov,

 poskytujeme ofsetovú aj personalizo-
vanú potlač a následný návin  
termoroliek.

tlač a balenie nechajte na náS!  
nájdeme najlepšie a najeFektívnejšie riešenie
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tlačové Služby

 ofsetové výstupy (letáky, vkladačky,  
katalógy, predtlače, samoprepisovacie 
materiály),

 digitálne dokumenty (štandardné  
a aj Transpromo výpisy ako aj faktúry,  
tlač direct mailových kampaní, fotoknihy, 
tlač kníh už od jedného kusu, selfmailery, 
personalizované obálky, výplatné pásky),

 kombinácie ofsetovej a digitálnej tlače  
(lístky, termorolky pre platobné systémy, 
špeciálne reklamné materiály, kupóny,  
vernostné programy).

 
 
obálkovacie Služby

 ručné obálkovanie v lettershope  
(aj 3D predmetov), automatizované  
obálkovanie do okienkových obálok,   

 automatizované vytváranie obálok  
v procese obálkovania (wrapping),

 výroba doručenkových obálok  
s personalizáciou pri obálkovaní  
dokumentov.

doplnkové Služby 

 fóliovanie,

 triedenie,

 falcovanie,

 znášanie,   

 kompletizácia zásielok,   

 skenovanie zásielok.

miloslav donar
sales manager 
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 adresne doručíme vaše faktúry, výpisy a iné 
transakčné i marketingové zásielky,

 na základe ročného vyhodnotenia všetkých 
reklamácií bola kvalita našej siete v uplynulom 
roku na úrovni 99,9 %,

 pre každú zásielku doručovanú v našej sieti 
môžete využiť systém sledovania track and 
trace, 

 nami vyprodukovaná zásielka obsahuje  
identifikačné číslo, prostredníctvom ktorého 
zistíte, či bola vytlačená, podaná, prepravená  
k doručovateľovi a kto zásielku doručil,

 sme flexibilní a doručíme aj zásielky 
neštandardných tvarov a rozmerov  
a s ľubovoľnou grafickou úpravou či 
umiestnením adresy,

 prozákaznícky a individuálny prístup 
zabezpečíme pridelením konkrétneho 
pracovníka, ktorý je vám k dispozícii,  
aby sme sa dokázali lepšie prispôsobiť  
vašim potrebám,

 zjednodušíme vám agendu tým, že všetky 
informácie a reporty o vašich zásielkach nájdete 
v klientskej zóne,

 vaše reklamácie riešime okamžite,

 po distribúcii zásielok našimi doručovateľmi vám 
zašleme podrobný report o doručení zásielok,

 ponúkame priaznivé ceny a nadštandardný 
servis

 na profesionálnej úrovni,

 naše služby využívajú bankové domy, 
telekomunikační operátori, poisťovne a ďalší 
významní klienti z rôznych oblastí.

ponúkame komplexné Služby, 
najvyššiu kvalitu a množStvo  
beneFitov

 Disponujeme deviatimi plne vybavenými 
distribučnými centrami s kvalifikovaným 
personálom vo všetkých regiónoch slovenska.

 Vlastnou sieťou pokrývame 96 % územia 
slovenska. zamestnávame viac ako 3 701 
spoľahlivých doručovateľov. Distribúciu 
zabezpečujeme do schránok obyvateľstva  
a firiem.

 naši doručovatelia sú starostlivo vyberaní, 
školení a pracujú podľa jednotných firemných 
štandardov. zásielky doručujú sedem dní  
v týždni, aj počas víkendov a sviatkov.

 naši manažéri efektívne využívajú mechanizmy 
na optimalizáciu logistiky a inovácie na 
vybudovanie koncepcie pre poskytovanie 
moderných poštových služieb.

inFraštruktúra a diStribučná Sieť

katarína chmelová
sales director

Sme Spoľahlivým partnerom 
pre váS a vašich zákazníkov
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 Doručenie vašich tlačovín spoľahlivými  
doručovateľmi v rámci vami vybraného  
distribučného termínu,

 najrozsiahlejšie pokrytie – vlastnou distribučnou 
sieťou pokrývame až 96 % územia sr,

 najmodernejšie geomarketingové aplikácie, 
pomocou ktorých pre vás pripravíme  
distribučné plány na mieru,

 zobrazíme vám všetky distribučné plány aj  
v mapách, 

 klientsku zónu, ktorá vám umožní jednoduchý  
a komplexný prehľad všetkých podkladov  
k distribúcii ako aj zadávanie reklamácií  
online,

 starostlivosť a zanietenosť stabilného tímu  
zamestnancov a doručovateľov s niekoľkoročnou 
praxou v oblasti nám umožňuje zabezpečovať 
služby na vyššej úrovni,

 kvalitu doručenia vyplývajúcu z využívania  
adresnej distribučnej siete a s ňou súvisiacich 
procesov,

 integrovaný manažérsky systém, ktorého  
platnosť sa vzťahuje aj na neadresné  
doručovanie.

kvalitu neadresnej distribúcie meriame  
predovšetkým spokojnosťou našich zákazníkov  
a reálnymi výsledkami z terénu

s našimi klientmi pravidelne realizujeme spoLoč-
nÉ KonTroLY KVaLiTY DisTribÚciE. výsledok všet-
kých vykonaných spoločných kontrol bol v roku 2018  
v priemere na úrovni 98,38 %. Všetky spoločné kon-
troly sú realizované za účasti klienta alebo za účasti 
kontrolnej agentúry.

najrozsiahlejšie distribučné pokrytie spomedzi všet-
kých alternatívnych operátorov vo vlastnej distri-
bučnej sieti

aktívne distribučné pokrytie siete cromwell je 94 % 
domácností sr na 96 % územia. spolupracujeme  
s viac ako 3 701 doručovateľmi.

miroslava štalmašková
sales manager

čo vám prineSie doručovanie vašich reklamných materiálov 
proStredníctvom SpoločnoSti cromwell?
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predStavenStvo:
petr sucharda

peter Ďurana

Martin Jalovecký

Maroš Horňáček

dozorná rada:
Tomáš Lenghart 

štefan Kišš

Katarína chmelová

Katarína Kojšová

Dávid Vilkner 

peter prištic

Petr Sucharda 
generálny riaditeľ

Štefan Kišš
vedúci úseku Print

Martin Križan
area manažér Západ

Martin Čižmárik 
area manažér Východ

Gabriela Danyová
manažér kontroly

Michal Piťo
vedúci oddelenia

Michaela Voržáčková 
manažér produkcie

Úsek Obchodu 
a Marketingu

Area Západ
(BA, TT, TN, NR, ZA)

Area Východ
(ZV, PP, PO, KE)

Valné 
zhromaždenie

PEKNÁ MODRÁ s.r.o.

Peter Ďurana
riaditeľ divízie Obchodu

Oddelenie kontroly 
kvality

Oddelenie prípravy 
doručovaniaOddelenie logistiky

Divízia 
Obchod

Dozorná rada

Predstavenstvo

vedúci oddelenia

Oddelenie technologickej 
prípravy 

Tlače a Kalkulácií
Centrálny sklad
divízie Výroba

Branislav Valent
vedúci oddelenia

Peter Pavelek
riaditeľ divízie BO

Divízia 
BackO�ce

Peter Pavelek
vedúci oddelenia

Miroslava Pavlovičová 
vedúci oddelenia

Katarína Kojšová
vedúci oddelenia

Oddelenie controllinguEkonomické oddelenie

Oddelenie správy 
majetku a údržby

Personálno mzdové 
oddelenie

Ivan Kopča
vedúci oddelenia

Jozef Štalmašek
vedúci úseku produkcie, logistiky, 
reportingu a kvality doručovania

Divízia 
Doručovanie

Martin Jalovecký
riaditeľ divízie 
Doručovanie

Úsek produkcie, logistiky, 
reportingu a kvality doručovania

Úsek Print

Divízia IT

Monika Blechová, Kristína Kristianová
asistentka generálneho riaditeľa - recepcia

Oddelenie správy IT

Divízia 
Výroba

Martin Šeliga 
riaditeľ divízie Výroby

Katarína Chmelová 
vedúci úseku obchodu

a marketingu

Peter Papaj
sales manager

Miloslav Donar
sales manager

Oddelenie 
tlače

Oddelenie adresného 
doručovania

Miroslava Štalmašková 
sales manager

Oddelenie neadresného 
doručovania

Michal Gonda
manažér údržby strojov

a zariadení

Oddelenie technickej 
údržby

Direct Marketing, a.s. 
business team

Antónia Magdolenová
vedúci úseku Doručovacej siete

Úsek 
Doručovacej siete

Anton Gaššay 
 vedúci úseku Postprint

Úsek Postprint

Adrian Korenič 
vedúci úseku Preprint

Úsek Preprint

Príprava tlačeLayouting

IT Print

Digitálna TlačWrapping Dokončovacia výroba

Poštový podaj Ručné balenie zásielok

Sort

Variostream

Úsek vývoja
a prevádzky SW

a HW riešení

Marketing

Katarína Chmelová
vedúci úseku Obchodu 

a Marketingu

Digitalizácia dát

Hárková Tlač

KOLOS s.r.o.

Kern

Miroslav Vašíček
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Úsek 
Doručovacej siete

Anton Gaššay 
 vedúci úseku Postprint

Úsek Postprint

Adrian Korenič 
vedúci úseku Preprint

Úsek Preprint

Príprava tlačeLayouting

IT Print

Digitálna TlačWrapping Dokončovacia výroba

Poštový podaj Ručné balenie zásielok

Sort

Variostream

Úsek vývoja
a prevádzky SW

a HW riešení

Marketing

Katarína Chmelová
vedúci úseku Obchodu 

a Marketingu

Digitalizácia dát

Hárková Tlač

KOLOS s.r.o.

Kern

Miroslav Vašíček

organigram cromwell group:
platné od: 1. 12. 2018
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finančnÉ uKazoVaTELE
ratio analysis

2018 2017

pridaná hodnota v %  
Gross profit margin

pridaná hodnota 
Tržby z predaja tovaru a služieb

42,90 % 41,37 %

doba obratu pohľadávok 
receivables days

pohľadávky 
Tržby/počet dní

82 57

*priemerná doba splácania pohľadávok

doba obratu záväzkov 
payables days

záväzky 
náklady na predaný  

tovar/počet dní
65 65

*nie je v súlade s Dobou obratu záväzkov

doba obratu záSob 
inventory on hand

záSoby 
Tržby/počet dní

5 5

*nie je v súlade s Dobou obratu záväzkov

Financie
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kľúčové ukazovatele vo výkaze ziSkov a Strát

k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2017
v eur v eur

Výnosy 46 552 867 36 216 566

náklady 46 114 786 35 112 923

Hospodársky výsledok 438 081 1 103 643

obchodná marža 38 342 36 510

Výroba                                                   36 516 041 35 335 880

Výrobná spotreba               -20 789 717 -20 674 281

osobné náklady            -8 966 725 -9 269 177

ostatné prev.náklady(výnosy) netto            -3 577 351 -3 495 762

výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti                             3 220 590 1 933 170

výsledok hospodárenia z finančnej činnosti                             -2 232 129 -775 696

výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti                             0 0

Účtovný výsledok pred zdanením 988 461 1 157 474

Daň 21 % 77 593 92 809

odložená daň 21 %     472 787 -38 978

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zdanení 438 081 1 103 643

vlaStné imanie

položka vlastného imania 31. 12. 2018 31. 12. 2017
základné imanie 3 039 711 3 039 711

ostatné kapitálové fondy 900 000 900 000

zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)  
z kapitálových vkladov 414 335 303 971

oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

štatutárne fondy a ostatné fondy 22 133 22 133

nerozdelený zisk minulých rokov 0 2 893 819

neuhradená strata minulých rokov 0 -2 190 642

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 438 081 1 103 643

Vlastné imanie 4 814 260 6 072 635

Financie
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kľúčové ukazovatele majetku a záväzkov

k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2017
v Eur v Eur

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 16 461 721 19 012 530

Dlhodobý finančný majetok 4 257 573 14 780 284

zásoby 545 009 496 361

pohľadávky a iné aktíva 9 491 160 6 870 460

finančné účty 138 148 159 079

Majetok spolu 30 893 611 41 318 714

Vlastné imanie spolu 4 814 260 6 072 635

záväzky a časové rozlíšenie spolu 26 079 351 35 246 079

Vlastné imanie a záväzky spolu 30 893 611 41 318 714

návrh na rozdelenie hoSpodárSkeho výSledku 
V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok po zdanení vo výške  
438 081 eur. spoločnosť navrhuje rozdeliť zisk nasledovne: 

43 809 eur tvorba rezervného fondu,
394 272 eur prevod na neuhradený zisk/výplata dividend. 

výSkum a vývoj
spoločnosť v roku 2018 nevykonávala činnosť v oblasti výskumu, t. j. nemala žiadne výdavky na túto činnosť.

akcie
spoločnosť v roku 2018 nenadobudla vlastné akcie ani akcie materskej spoločnosti.

organizačné zložky
spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
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naše hodnoty v oblaSti zameStnanoSti  
a životného proStredia a vízie pre Ďalšie roky

24

vplyv činnoSti účtovnej jednotky na zameStnanoSť
spoločnosť poskytuje dlhodobo stabilné pracovné podmienky pre viac ako 200 zamestnancov na hlavný pracov-
ný pomer a viac ako 3 000 pracovníkov na Dohody mimo pracovného pomeru vo všetkých regiónoch sloven-
ska. V rámci určitých pracov ných pozícií vytvára pracovné príležitosti aj pre znevýhodnenú skupinu uchádzačov  
o zamestnanie – absolventov.

vplyv činnoSti účtovnej jednotky na životné proStredie
spoločnosť je pôvodcom odpadov, vrátane nebezpečných odpadov. Je prevádzkovateľom stredného zdroja zne-
čisťovania ovzdušia a spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle zákona o obaloch. V rámci svojich činností v obme-
dzenej miere skladuje a používa nebezpečné chemické látky.

spoločnosť si plní všetky povinnosti vyplývajúce z platných legislatívnych predpisov v oblasti životného prostredia 
(zabezpeče nie skladovacích a manipulačných plôch, súhlasy, povolenia, hlásenia).

spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy iso 14001:2004. 
V rámci vy konávania interných a externých auditov sa vykonáva i hodnotenie dodržiavania legislatívnych predpi-
sov a sú prijímané ciele a programy na zlepšenie jestvujúceho stavu i nad rámec platnej legislatívy.

zo strany štátnych kontrolných orgánov neboli spoločnosti uložené doteraz žiadne sankcie ani nápravné opat-
renia.

 

pozícia na trhu
Druhý najväčší poštový operátor - jediná relevantná ku spoločnosti slovenská pošta, a.s. v adresnom doručovaní. 
Líder na trhu tlače tran sakčných dokumentov, direct marketingu a elektronického billingu. Kvalitatívne najlepší 
operátor v neadresnom doručovaní. 
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každoročná podpora občianSkeho združenia „pre našu školu“

spoločnosť cromwell a. s. poskytuje podporu občianskemu združeniu každý rok. V roku 2018 sme poskyt- 
li finančné prostriedky za účelom menších rekonštrukčných prác – pre vytvorenie prechodu medzi druhou 
triedou a spálničkou. prostriedky sme poskytli aj na dovybavenie didaktickými pomôckami a hračkami prvej 
triedy materskej školy pre deti s telesným postihnutím na Mokrohájskej 3 v bratislave. 
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reFerencie

opýtali sme sa ing. zuzany kolmačkovej, manažérky  
oddelenia Finančný manažment it služieb zo Slovenskej 
sporiteľne, ako hodnotí poskytované služby.
so spoločnosťou cromwell sme začali spolupracovať v roku 2010  
v oblasti hromadnej tlače. už pri rozhodovaní o spolupráci sme si boli  
istí, že spolupracujeme s profesionálnym tímom vo svojom odbore,  
ktorý je schopný pokryť náročné požiadavky banky, hlavne v oblasti 
bezpečnosti. postupne sme portfólio využívaných služieb rozširovali  
najmä o alternatívne doručovanie zásielok, a to nielen z kvalitatívnych,  
ale aj z finančných dôvodov. pre našu banku to bol jeden  
z progresívnych krokov a naďalej ho hodnotíme ako úspešný.

prvá stavebná sporiteľňa spolupracuje so spoločnosťou cromwell  
už dlhšie obdobie. Vzájomnú spoluprácu sme odštartovali v segmente 
tlače marketingových zásielok a crM kampaní. neskôr sme potrebovali 
optimalizovať procesy hybridnej pošty. a voľba padla opäť na cromwell 
najmä pre komlexnosť, kvalitu a rýchlosť jej služieb. od roku 2018 až do 
dnes spoločne realizujeme tlač, obálkovanie a distribúciu kompletného 
portfólia našich transakčných zásielok. so spoluprácou sme natoľko 
spokojní, že už neuvažujeme sa vrátiť k vlastnej produkcii. 

ing. martin mitický
riaditeľ úseku všeobecného  
servisu

28

zuzana kolmačková
Head of financial management  
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so spoločnosťou cromwell spolupracujeme  už dlhodobo  
(od roku 2012). Vďaka proaktívnemu prístupu, širokému portfóliu služieb,  
ako i profesionálnemu prístupu spoločnosti cromwell, sa nám 
podarilo zlúčiť služby hromadnej tlače a distribúcie spolu so službami 
predchádzajúcimi samotnému doručovaniu zásielok vrátane digitalizácie 
dát a to všetko pod jednou strechou. počet služieb, ktoré naša spoločnosť 
využíva, každoročne rastie najmä vďaka bezproblémovej spolupráci  
a veríme, že bude na rovnakej úrovni pokračovať i naďalej.

miloš halenár
Logistics Manager
o2 slovakia, s.r.o.
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centrála
cromwell a. s.
Lamačská 22, 841 03 bratislava 42
tel.: +421 269 203 211
fax: +421 269 203 212
e-mail: cromwell@cromwell.sk
www.cromwell.sk

adresné doručovanie
mobil: +421 918 348 144

          +421 918 348 114 

neadresné doručovanie
mobil:  +421 918 348 148

direct
mobil: +421 905 205 626

tlač
mobil: +421 918 348 111 

obchodné oddelenie
e-mail: obchod@cromwell.sk

tel.: +421 269 203 211


