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A Lyreco társaság sikeresen átvette a 

Staples Solutions társaság üzleti 
telephelyeit Közép- és Észak-Európában 

 
Az akvizíció a norvégiai, svédországi, dániai, németországi, ausztriai és 

lengyelországi telephelyeket foglalja magában 
 

 
Marly, Franciaország – A Lyreco társaság, a munkahelyi termékek és megoldások 
vezető forgalmazója Európában és világszerte, ma bejelentette, hogy sikeresen átvette 
a Staples Solutions norvégiai, svédországi, dániai, németországi, ausztriai és 
lengyelországi vállalatait, valamint a Staples Solutions társaság Central Shared 
Services telephelyeit is (IT, elektronikus kereskedelem, ügyfélélmények, értékesítési 
támogatás, szállítói lánc tervezése és pénzügyek), amelyek elsősorban 
Lengyelországban és Hollandiában találhatók. Az akvizíció csaknem 1 600 dolgozó 
számára lehetővé teszi, hogy különféle pozíciókon csatlakozzanak a Lyreco társaság 
csapataihoz. Az eladás a helyi szabályozó hatóságok jóváhagyását követően fejeződött 
be.  
 
„Ez nagy nap, minden résztvevő fél számára. Mindkét szervezet ugyanazokat az 
értékeket vallja, és ugyanazzal a szenvedéllyel törekszik arra, hogy örömet szerezzen 
ügyfeleinek. Együtt erősebbek leszünk, és képesek leszünk kiváló ügyfélélményt 
nyújtani a közép- és észak-európai piacokon" – mondta Greg Liénard, a Lyreco 
társaság vezérigazgatója. 
 
A Lyreco társaság, globális szereplőként és a helyi piac szakértőjeként vállalta, hogy 
fenntartható módon teljesíti küldetését, azaz mindannak biztosítását, amire minden 
munkahelynek szüksége van. A Staples Solutions telephelyek akvizíciójával a társaság 
felgyorsítja kínálatának kiszélesítését és növeli az ügyfelek elégedettségét a vállalati, 
valamint a kis- és középvállalati szegmensben is – ugyanis egyesíti az irodaszerek, 
nyomtatási megoldások, egyéni védőeszközök, a higiénia, a kávé és vendéglátás terén 
fennálló vezető szakértelmet.  

 
Greg Liénard hozzáteszi:  „Nagyon örülünk, hogy a Lyreco társaságban üdvözölhetjük 
a Staples Solutions számos tehetséges dolgozóját, és alig várjuk, hogy egyesítsük a 
tökéletesség iránti szenvedélyünket. Jelenleg megkezdjük az integrációs projektünket. 
Az első rendkívül fontos feladat egymás kölcsönös megismerése, az erősségeink és 
azon területek beazonosítása, ahol fejlődhetünk, miközben mindig az ügyfelek 
elégedettségét kell szem előtt tartanunk. Az utunk során biztosítani fogjuk, hogy 
ügyfeleink és beszállítóink továbbra is élvezhessék azt a kivételes szolgáltatási és 
támogatási színvonalat, amelyhez szokva vannak.” 

 
A Lyreco társaságról  
Az 1926-ban alapított, magántulajdonban lévő Lyreco társaság, a munkahelyi termékek és megoldások 
vezető forgalmazója. A csoport 25 európai és ázsiai országban működik közvetlenül. A Lyreco 10 000 
alkalmazottjának közös küldetése: úttörő szerepet vállalni abban, hogy fenntartható módon biztosítsunk 
mindazt, amire minden munkahelynek szüksége van, hogy az alkalmazottak a legfontosabbra 
koncentrálhassanak. A Lyreco társaságról további információkat a https://lyreco.com/group/ oldalon talál.   
 

Médiakapcsolat: a média megkereséseit a Lyreco sajtóirodájához lehet intézni a következő címen 

lyreco@ketchum.com. 
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