
Název firmy Ulice Obec Okres Telefon Email Url Obrat Počet zaměstnancůKontaktní osobaKont. osoba, telefonKont. osoba, email

BAREVNÉ ZNAČENÍ PRŮBĚHU: ještě nekontaktováno nedovolal bez vyjádření-dopracovat ANO-dopracovat ANO-hotovo NE

1. INTERNETOVÁ KOMERČNÍ, spol. s r.o.Dolnoveská 41 Fryšták Zlín tel. 577900190 info@suprashop.cz www.suprashop.czneudáno neudáno

1. Zlínská správa domů, s.r.o. Kvítková 4703 Zlín Zlín tel. 776729355 richardpolasek@zl.inext.czwww.zlinskasprava.czdo 5 000 tis. Kčdo 5 zaměstnancůRichard Polášek7,77E+08

1.ART INTERIER s.r.o. tř.Tomáše Bati 438 (odbočka k Cihelně)Zlín-Louky Zlín tel. 577221938 info@1artinterier.com www.1artinterier.com10 000 tis. - 50 000 tis. Kč6 - 25 zaměstnancůIng. Petr Klouda6,04E+08 klouda@1artinterier.com

4P INVEST, s.r.o. Kloboucká 1411 Brumov-Bylnice Zlín tel. 577331415 info@4pinvest.cz www.4pinvest.cz10 000 tis. - 50 000 tis. Kč6 - 25 zaměstnancůIng. Martin Ptáček

8BC s.r.o. Na Výsluní 312 Zlín Zlín tel. 571117243 support@8bc.com www.8bc.com5 000 tis. - 10 000 tis. Kčdo 5 zaměstnanců

A  & B GEANT D Ameublement s.r.o.Hložkova 1374 Otrokovice Zlín tel. 577240132 do 5 000 tis. Kčdo 5 zaměstnanců

A.M.O. projekt s.r.o. Sokolovská 1154 Zlín - Malenovice Zlín tel. 604370894 sokolovskadum@seznam.cz do 5 000 tis. Kčneudáno Ing. arch.  Tomáš Možný6,09E+08

A.O.P. s.r.o. Březová 150, P.O.Box 125Březová Zlín tel. 577981050 aop@aopokna.cz www.aopokna.cznad 100 000 tis. Kč26 - 100 zaměstnancůMgr. Zdeněk Pospíšilík6,09E+08

A.O.P. s.r.o. provozovna Zlín Kvítková 5548 Zlín Zlín tel. 577430529 zlin@aopokna.cz www.aopokna.czneudáno 26 - 100 zaměstnanců

A.R. Technik, spol. s r.o. Švermova 625 Zlín-Malenovice Zlín tel. 577005612 info@artechnik.cz www.artechnik.cz10 000 tis. - 50 000 tis. Kč6 - 25 zaměstnancůIng.  Michal  Dudík

A.T.A. Consulting, s.r.o. Nad Stráněmi 4678 Zlín Zlín tel. 777229239 erik.ramert@seznam.cz do 5 000 tis. Kčneudáno Erik Ramert 6,09E+08 ramirez@seznam.cz

A+A TRYODYN s.r.o. Kloboucká 1410 Brumov-Bylnice Zlín tel. 577331510 aplusa@seznam.cz www.aplusa.cz10 000 tis. - 50 000 tis. Kč26 - 100 zaměstnancůJosef Hnaníček602501362;577331510aatryodyn@centrum.cz

AAA Střechy a Stavby s.r.o Zašová 660 Zašová Zlín tel. 571751312 info@twwokna.cz www.twwokna.czneudáno neudáno

AB ELPO spol. s r.o. Bohuslavice 253 Bohuslavice u Zlína Zlín tel. 577991054 gajdusek@abelpo.cz www.abelpo.cz10 000 tis. - 50 000 tis. Kč6 - 25 zaměstnancůBc. Jaroslav Gajdůšek7,39E+08 gajdusek@abelpo.cz

AB Technology, s.r.o. Jateční 523 Zlín-Prštné Zlín tel. 603803762 jurina@dopravnipasy.comwww.abtechnology.cz10 000 tis. - 50 000 tis. Kč6 - 25 zaměstnancůJiří Juřina 6,04E+08 jurina@dopravnipasy.com

ABC Zahrady Okrasné zahradnictví SpytihněvSpytihněv 563 Spytihněv Zlín tel. 777580034 abczahrady@email.cz abecezahrady.czneudáno 6 - 25 zaměstnancůDrahomír Hron7,78E+08 ABCzahrady@email.cz

ABIVIA s.r.o. pobočka Lorencova 3791 Zlín Zlín tel. 725222898 abivia.zlin@centrum.cz www.abivia.cz10 000 tis. - 50 000 tis. Kč6 - 25 zaměstnancůMilan Vozár 7,25E+08

24.8. -dovolal sekretářce-ředitel Bedříšek 605605321 , nedovolal, 

24.8. - nedovolal

25.8.-ředitel marektingu Strouha, arogantní hlupák-doporučil nám volat si Obamovi, přesto zaslaný mail 

Návod: pod řádek každé firmy vložit řádek na poznámky  do nich podle vzoru psát průběh jednání . Buňky v řádku je třeba sloučit, aby se jednalo o jeden dlouhý řádek 

nastavení řádku: sloučit buňky ve vloženém řádku, nastavit ho na zalomování textu v buňce, zkratkou levý Alt+Enter jde kurzor na nový řádek v nově vloženém řádku (buňce)

postup kontaktování: podívat se na web, čím se firma zabývá a je-li aktivní, jestli uvedené osoby jsou ředitel nebo jednatel, případně na ně najít na stránkách kontakt, volat

průběh jednání: barevně vyznačit dvojřádek podle tohoto barevného vzoru a pak dle toho postupovat-tzn.poslat mail, znovu volat, přippmenout se, poslat smlouvu atd.

voláno 23.8.13, ředitel Kocourek - kocourek@suprasop.cz, příjemný, chápe, zaslat mail a 30.8. volat, 23.8. mail zaslaný, 30.8. nedovolal, 2.9. - zavolat 5.9.-podívá se na to, zaslat smlouvu na 5.000, 5.9. smlouva zaslaná

voláno 23.8.13, ředite nerozhoduje - rozhoduje majitel - Veverke-606332211, nepříjemný - nebudou

voláno 23.8.13 - asistentka ředitel Hrochová-772663355 hrochova@1artinterie.com, kontakt na ředitlee nedá, zaslaný mail,předá řediteli, 28.8.-předala,ředitel souhlasí, zaslat smlouvu

voláno 23.8.13, jednatel Šamšula samsula@4pinvest.cz, 737998877, se zájmem poslouchal, poslat , 23.8. mail zaslaný, 28.8.-ještě se na to nepodíval, 31.8. ještě se nepodíval
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