
Poznejte náš příběh 
i náš tým

Kariéra



Kdo jsme

V Copy General vám nabízíme 
do poslední stránky promyšlené 
tiskové a reprografické služby, 
které v tuzemsku nemají 
konkurenci. 

Pracujeme přímo na našich 
pobočkách, ale i v prostorách 
našich klientů. Usnadňujeme 
jejich marketingovou komunikaci, 
klientskou korespondenci, 
optimalizujeme náklady 
a pomáháme včas dokončit projekty.

Přidejte se k nám!

 • V České republice máme více 
než dvacetiletou tradici, přes 
240 zaměstnanců, skvělé 
výsledky a obrovské ambice 
do budoucna. 

• Jsme posedlí hledáním 
nových způsobů a přístupů. 

• Vyvíjíme vlastní aplikace, 
inovujeme technologické 
postupy a vždy sledujeme 
aktuální trendy.

copygeneral.cz/kariera



Shop – 1992: Začínáme. A hned nonstop
Těžko uvěřit, že už je to čtvrt století. Před 25 lety jsme v Praze otevřeli 
první copy centrum v ČR s nonstop provozem. Od počátku jsme nechtěli 
„jen“ tisknout – ale i pomáhat, poradit, vymýšlet nové způsoby.

Možná jste si u nás tehdy vytiskli svou první diplomku.

Plan – 1994: Pronikáme do stavebnictví
Vytrhli jsme trn z paty architektům a projektantům. Začali jsme jim 
kompletovat, dodávat i spravovat objemnou projektovou dokumentaci. 
A to vše v šibeničních termínech. Večer nevečer, víkend nevíkend.

Naučili jsme se dělat kvalitní práci extrémně rychle. 

Print – 1997: Stavíme produkční střediska
Nikdy jsme neplánovali usnout na vavřínech. Firmám či konferencím 
jsme umožnili tisknout větší náklady, v lepší kvalitě a za kratší čas. 
Poznali jsme, jak jednotlivé typy byznysu fungují a co vyžadují.

Díky tomu jsme byli efektivní tam, kde bylo potřeba.

Data – 2003: Radíme bankám a pojišťovnám
Chtěli jsme tisknout ještě ve větším. Tak jsme začali rozesílat dopisy 
klientům obřích bank i pojišťoven. A to už není legrace. Když 
v milionových nákladech uděláte chybu, dozví se to půlka republiky.

Tohle byla velká zkušenost. Naučila nás preciznosti.

Direct – 2010: Řešíme přímou komunikaci
Vždy jsme hledali nová řešení, když ostatní ještě neviděli ani problém. 
Zkoumáme obchodní procesy, propojujeme komunikační kanály 
– a tvoříme i vyhodnocujeme direct kampaně, aby měly co největší 
dopad.

Objevili jsme, že v marketingu je pořád co objevovat.

Display – 2016: Vytváříme design & reklamu
Udělali jsme další krok a vynalézáme nové způsoby pro vizuální 
komunikaci firem či umělců. Objevujeme další možnosti prezentace: 
signmaking, interiéry, CLV, polepy, bytový design, scénografie…

A jak se známe, tak brzy přijdeme zase s něčím novým.

Jsme dnes o stránku napřed
A zítra budeme už zase o pár řádků dál. 
Vždy pro zákazníky vymyslíme něco víc.

Jeden příběh - a stovky tváří za ním



Poznejte, jak se daří našim 
zaměstnancům 

Marek Slúka
vývojář divize Data
„Ve společnosti Copy General jsem od prosince roku 2010. Tehdy 
jsem nastoupil jako operátor centrálního tiskového střediska, které je 
dodnes zřízeno v budově ČSSZ. V tuto chvíli zastávám pozici vývojáře 
dokumentových šablon v oddělení funkčního designu na detašovaném 
pracovišti NN pojišťovny.”

Veronika Netrestová
vedoucí obchodu v divizi Shop
Jako mnoho jejích kolegů, i Veronika se o Copy General dozvěděla 
od kamaráda, který měl u nás bohaté zkušenosti. V květnu roku 2011 
začala pracovat jako operátor na pobočce v Brně. Dnes už na pozici 
vedoucí obchodu pobočku řídí a vede tým zkušených pracovníků.

Daniel Bek
ředitel divize Display
Daniel začínal v roce 1992 na pozici operátora na Senovážném náměstí 
- v naší tehdy první otevřené pobočce. „Ze Senovážného náměstí jsem 
se posunul na pozici vedoucího směny a poté jsem dostal možnost stát 
se vedoucím nové pobočky v Holešovicích,...,” upřesňuje Daniel.

Poté se přesunul poznávat svět transakčních tisků, stál u zrodu cent-
rálního tiskového střediska na Kodaňské, krátce působil v divizi Print. 
Nakonec se zaměřil na rozjezd divize Display, která se specializuje na 
výrobu velkoformátového reklamního sdělení a interiérový design.
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Pojďte růst 
a objevovat s námi



Určitě máte své sny a cíle. My je máme taky. 
Objevujeme, učíme se, padáme, znovu se 
učíme, makáme, díváme se kolem sebe. Často 
musí člověk překonat i sám sebe. Známe to. 
A víme, že v naší společnosti žijí lidé, kteří to 
naplňování svých snů mají ještě těžší. Třeba díky 
špatné rodinné situaci nebo nějakému jinému 
hendikepu.

Copy General proto podporuje vzdělávací 
projekty, které pomůžou zrealizovat sny i lidem 
stojícím na horší startovací čáře.

Každý výtisk podporuje splnění snu
Už 9 let spolupracujeme s neziskovou organizací 
Chance4Children. Za každý váš černobílý 
a barevný výtisk posíláme 1 a 10 haléřů na pod-
poru projektu Odrazový můstek k životu. Kromě 
C4C podporujeme sedmým rokem Světlušku, 
Nadační fond Českého rozhlasu, a některé další 
neziskové projekty, kterým pomáháme kreditem 
na tiskoviny.

copygeneral.cz/podporujeme

I my v Copy General víme, 
že něčeho dosáhnout není jen tak

Vedle sponzorských aktivit jsme komerční 
partneři projektů spojených s architekturou, 
stavitelstvím, fotografií, grafickým designem 
nebo komunikací. 



Pracujete rádi s lidmi? 
Hledáte příležitost, jak rozjet svou 
kariéru u spolehlivé firmy, která vás 
plně zaškolí a nabídne vám příjemné 
pracovní prostředí? Napište nám na 
zamestnani@copygeneral.cz. 
Ozveme se vám.

Co nabízíme
•  Přátelské zázemí s více než 

dvacetiletými zkušenostmi, 
skvělými výsledky 
a obrovskými ambicemi 
do budoucna.

•   Práci se stroji a systémy 
vedenými k dokonalosti.

•  Moderní prostředí s touhou 
objevovat nové přístupy.

•   Profesní růst a zvyšování 
kvalifikace.

•   Příspěvky na stravování, 
připojištění, jazykové kurzy.

Pojďte růst a objevovat 
po našem boku 

Pošlete nám svůj životopis

zamestnani@copygeneral.cz
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Šárka Šimánková
personální manažerka

Copy General s. r. o.
Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5
T +420 210 219 115
zamestnani@copygeneral.cz
copygeneral.cz

Příběh 
Copy General

1992: Začínáme. A hned nonstop
Před 25 lety jsme v Praze otevřeli 
první copy centrum v ČR s nonstop 
provozem.

1994: Pronikáme do stavebnictví
Architektům a projektantům začínáme 
dodávat i spravovat objemnou 
projektovou dokumentaci.

1997: Stavíme produkční střediska
Firmám či konferencím jsme umožnili 
tisknout větší náklady, v lepší kvalitě 
a za kratší čas.

2001: Radíme bankám a pojišťovnám
Chtěli jsme tisknout ještě ve větším 
tak jsme začali rozesílat dopisy klientům 
bank i pojišťoven.

2010: Řešíme přímou komunikaci
Propojili jsme komunikační kanály 
– a tvoříme i vyhodnocujeme direct 
kampaně pro maximální dopad.

2016: Vytváříme design & reklamu
Vynalézáme nová řešení pro vizuální 
komunikaci firem i umělců: polepy, 
interiéry, bytový design, scénografie... 


