Aj tento rok môžete z Pohody poslať pohľadnicu zadarmo!
Bratislava, 10. júl 2014
Slovenská pošta aj tento rok pripravila pre návštevníkov festivalu Pohoda niekoľko
prekvapení.
Okrem špeciálnych pohľadníc vo formáte A4, ktoré budú môcť záujemcovia odoslať
zadarmo v rámci Slovenskej republiky a za poplatok do celého sveta, ich čaká príjemná
„chillout“ zóna s lehátkami a rôzne prezentačné darčeky od Slovenskej pošty.
Priamo v priestore areálu festivalu bude umiestnený stan a mobilná pojazdná pošta, kde si
návštevníci budú môcť kúpiť dennú tlač, časopisy či iný doplnkový tovar. Zároveň si môžu
podať aj balíky a listy za poplatok.
Za účelom skvalitňovania služieb, bude pre návštevníkov stanu Slovenskej pošty k dispozícii
dotazník, v ktorom budú môcť vyjadriť svoj názor na poštové služby. Odmenou za vyplnený
dotazník bude štýlový slamený klobúk, ktorí návštevníci festivalu ocenia hlavne v horúčave
a imidžový silikónový náramok vo viacerých farbách.

O spoločnosti
Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na
akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako
ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská
pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných
a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na
podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou,
ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty
a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje
najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová
agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na
úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení
a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu
služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality
a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO
9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej
ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V minulom roku spoločnosť
získala tiež ocenenie „Národná cena SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa
SP, a. s., podarilo získať aj vďaka udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien
a zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Spoločnosť po rokoch stratového
hospodárenia dosiahla za rok 2013 zisk vo výške takmer 4,4 mil. EUR pred zdanením.
Zásadný vplyv na pozitívne hospodárenie mali predovšetkým výnosy v zmluvných
zásielkových službách a finančných službách a tiež program zmien, ktorý má umožniť
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transformáciu spoločnosti v celej škále služieb a vnútorných procesov, pri vytvorení
nových oblastí poskytovaných služieb.
Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie.
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