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Ve Vizovicích dne 24.3.2016

žádost o poskytnutí informací

Vážený pane starosto,
chtěli bychom Vás touto cestou zdvořile požádat o poskytnutí informací v rámci průzkumu
trhu. Konkrétně se nám jedná o informaci, zda Vaše obec výhledově plánuje výměnu nebo
doplnění vývěsních míst - informačních vitrín, úředních desek nebo plakátovacích ploch,
respektive v jakém časovém horizontu byste tuto možnost předpokládali.
Tyto údaje jsou pro nás jako výrobce klíčové zejména z hlediska plánování a vytváření
nových pracovních míst. Budeme vděčni, pokud nám informace sdělíte např. E-mailem na
adresu obchod@forplast.cz. Rovněž si dovolím Vám v několika větách stručně představit
naši společnost.
Naše firma je předním českým výrobcem hliníkových informačních vitrín a plakátovacích
tabulí, s tradicí od roku 2008. Na naše výrobky poskytujeme 51etou záruku, nabízíme
nejširší výrobní program ve velikostech i barvách. Za dobu naší činnosti jsme uspokojili už
víc než 2000 zákazníků z řad měst, obcí, organizačních složek státu i soukromých firem v
ČR a na Slovensku. Od roku 2015 disponujeme novým výrobním závodem ve Vizovicích.
Je nám jasné, že vyřízení naší žádosti pro Vás znamená práci navíc. Jako poděkování a
kompenzaci za Váš čas bychom Vám rádi nabídli možnost zvýhodněného nákupu našich
výrobků pro Vaši obec se slevou 30% z ceníkových cen a dopravu zdarma.
Pokud máte zájem informovat se na naše produkty, nahlédněte na náš e-katalog na
adrese www.forplast.cz. popř. Nás kontaktujte telefonicky na čísle 608 601 620, nebo emailem na obchod@forplast.cz.
S radostí Vám také poskytneme odborné poradenství a zpracujeme nabídku na atypové
rozměry a provedení.
S poděkováním a pozdravem

Roman Krupil ml.
jednatel
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OÚ Vyškovec
"OÚ Vvškovec" <obec@vyskovec.cz>
Od:
<obchod@forplast.cz>
Komu:
Odesláno:
30. března 201610:09
Předmět:
Odpověď - na žádost o poskytnuti informaci
Dobrý den,
tímto reagujeme na Vaši žádost o poskytnuti informací, kterou jste nám posflali dne 24.3.2016.
V blízském časovém horizontu nemáme v plánu žádné investice do vitrín, úřednich desek ani do plakátových
ploch.
S pozdravem
Jankůjová Lenka
účetní obce Vyškovec

30.3.2016

