
PnpírRaktár
A papír,ír szer kereskedelmi szeg-
mensben a legnagyobb alapteri.iletri
iizletben a legnagyobb választékkal
várja vásárl it Egerben a PapírRalv
tár. A Raktár utca 1. szárr' alatt mríko,
d szakbolt épp tíz éve, 7998.ban
nyílt me$, és kezdett l CzéhLász| és
felesége iizemeltetí. Czéh Úrr már ko-
rábban is ebben a szegmensben dol-

gozott, hiszen 79 97 -tol
p ap írá ru-n agyke rt
mtíkodtetett.

A PapírRaktár megnyitása
a véIetlennek is koszonhe-

t : egy szép napon Czéh LászI épp
a Raktár utcában aut zott, amikor
észrevette a hirdetést, hogy kiad' a

korábban PlÉRT-raktárként szo\gá-
1 épulet. Gyorsan dontott, és bele-
vágott, és bár sok munkát és energi-
át igényel a válIalkozás miíkodteté-
se, egyáltalán nem bánta meg.
ÉleImiszeripari csomagol anyagok
értékesítésével kezdtek, majd foko-
zatosan felépítették a mai, szélesko-
r' váIasztékot, amelyben a nyom-

tatványok, az irodaszerek, az iskolai
szerek, a dekoráci s anyagok, a mií-
vészeti anyagok és kellékek egy-
aránt megtalálhat ak.
Az uz|et forgalmának kétharmadát
a viszontelad k és a cégek, vállalko-
z k vásárlásai adják, nekik egy bi-
zonyos árumennyiség folott házhoz
száI|ítja a megrendelt árut a Papír-
Raktár. A vállalko zás egy1kfurgonj a

mozg mintaboltként funkcionál: a

polcokon sorakoz árucikkeket a

kiskeresked k Vagy a na1y tételben
rendel vev k a saját telephelyukon
kézbe foghatják, szemugyre vehe-
tik. A PapírRaktár Eger mellett Sal-
g tarjánt l Miskolcig a régi na-
gyobb városaiba is elszállítja a meg-
rendelt tételeket 24 rán belul. A
nagyobb mennyiségre sz l rende-
léseket is gyorsan teljesítik _ ehhez
j hátteret jelent a nagy alapterule-
tii, folyamatosan utántoltott raktár.
A siker másik titka a széles váIasz-
ték mellett a versenyképes ár. Az
évek ta élénk forgalom is bizonyít-
ja, hogy a vev k elégedettek a
PapírRaktár áraíva|. Az j vev k
sokszor csodálkozva kérdik a pénz-
tárná|: ,,Csak ennyit kell fizetni?

Nem számoltak el valamit véletle-
nul?" És orommel nyugtázzák,
hogy a szám\a stimmel, a mérsékelt
végosszeg tudatos uzletpo1itika
eredménye.
Mik a legkeresettebb termékfélesé-
gek a PapírRraktár váIasztékában?
Kezdett l fogva er s a csomagol -

anyagok - papírdobozok, zacsk k,
papírtálcák, kaiapcsomagol k
szegmense, ezeket sok kisebb-na-
gyobb bolt és élelmiszeripari vállal-
kozás rendszeresen a Raktár utca 1.

szám alatt szerzi be. Folyamatosan
nagy ,w ígény az irodaszerek iránt
is, ami azt mutatja, hogy a számít .
gépek mégsem szorították ki a pa-
pírt az irodákb l' Iskolakezdés ide-
jén feler sodik a tanszerek iránti
kereslet is.

Ha valakit még ennyi érv sem gy -

zottmeg arr l, hogy rdemes felke-
resnie a PapírRaktárt, Vegyen figye-
1embe még egy tényt: az egrí vas rt-
állomás mogott találhat uzlet gép-

kocsival is konnyen megkozelíthe-
t , és parkolási díjat sem kell fizet-
ni. így abevásárlás nemcsak olcs ,

de kényelmes is lehet!
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