
 
 

Vážení obchodní partneri, 
 
sme radi, že sa venujete našemu obchodnému oznamu : 

 
Zvýšenie a úprava cien tovarov od spoločnosti IMT, spol. s r.o. 

 
 
 Predpokladám a trúfam si tvrdiť, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách a v snahe o udržanie cien našich 
kancelárskych produktov sme vydržali asi veľmi dlho počas posledných mesiacov. Bolo to skutočne do poslednej chvíle, a to 
bez najmenších zmien za posledných približne 9 mesiacov. Všetko sa to ale dialo už na úkor vlastných strát a tiež aj na úkor 
nedostupnosti mnohých obľúbených modelov a farebných variantov nami ponúkaných kancelárskych potrieb. 
 
 Dokázali sme to doteraz ustáť len vďaka našim vysokým zásobám z minulosti, ale každý z nás má svoje hranice a 
museli sme pristúpiť k novým nákupom tovarov, ktoré už ale nedokážeme zaobstarať za ceny ako v minulosti, nehovoriac o 
časovej náročnosti výroby a tiež cien prepravných služieb za dovoz - hlavne od Ázijských výrobcov. 
 
 Ako príklad uvediem poslednú dodávku, ktorá dorazí ku nám v priebehu júna 2022 z Ázie, objednávací proces sa z 
našej strany začal minulý rok v septembri 2021, Ázijskí výrobcovia predávajú svoje produkty takmer výlučne za americké 
doláre (USD), Euro zoslabilo voči USD o takmer 10% za posledných 9 mesiacov, cena lodnej prepravy z približne 3-4 tisíc USD 
(pred pandémiou) sa vyšplhala na neuveriteľných 14 až 16 tisíc USD za jeden maxi kontajner (typ - 40" HC) a čas potrebný na 
prepravu sa zmenil z približných 30 dní na neuveriteľných 100 až 180 dní, dodávatelia zvyšujú ceny, pretože základná 
surovina na výrobu sú ropné produkty a o ich cenách sa asi nemusím ani nikomu podrobnejšie vyjadrovať, veď skoro všetci 
tankujeme a cestujeme, o mzdových nárokoch sa tiež nechcem vyjadrovať, vcelku je to pochopiteľné, pretože náš 
každodenný život výrazne zdražel pre každého z nás,...  , a ako sa k tomuto všetkému postaviť, je len na nás. 
 
 Aby som to stručne a úplne jasne zhrnul, posledná dodávka tovarov, ktoré prichádzajú teraz v priebehu júna 2022 sú 
drahšie v nákupných cenách v rozmedzí od +26 až +38%.  
 
 Lepšou správou pre Vás všetkých ale je, že náš sklad ešte nie je úplne prázdny, časť zvýšených nákladov s novým 
prichádzajúcim tovarom skúsime a budeme absorbovať zatiaľ my a priemerovať s ešte niektorými minimálnymi množstvami 
existujúceho tovaru na našom sklade z minulosti, takže celkové navýšenie bude zatiaľ ešte podstatne nižšie ako by malo byť v 
skutočnosti podľa reálnych nákupných cien daných tovarov a to minimálne do začiatku budúceho roka.   
 Toto obdobie nám ukáže ďalší vývoj v cenách, dúfajúc, že časom by sa to mohlo trocha stabilizovať, prípadne aj 
zvrátiť do prijateľnejších nižších cien. 
   
 My sme sa rozhodli a povedali si, že skúsime pracovať  a predávať naše produkty ďalej, veď aj my a tiež mnohí z Vás 
ste si na ne zvykli a tiež si ich aj obľúbili, veď ich výnimočný dizajn a tiež aj kvalita nám robila radosť z predaja počas mnohých 
rokov dozadu (viac ako 20) a snáď čas ukáže, že sa nám optimizmus a predajná nálada vráti a že predajné úspechy nás znova 
začnú baviť, aj keď ceny produktov budú už asi - že dosť uletené, tak ako aj v iných segmentoch trhu. Len čas nám ukáže, kam 
nás naša trpezlivosť a každodenná mravenčia drobná práca dovedie. 
 
 Záverom po stručnej rekapitulácii momentálnej situácie z nášho pohľadu Vás chcem poprosiť tiež o trpezlivosť a 
súčasne Vás vyzvať o pochopenie tejto situácie s cenami a potom, čo sa deje s cenami na svetových trhoch a samozrejme aj u 
nás na Slovensku Vás chcem požiadať, aby ste si predajné ceny pre koncového užívateľa upravili (zdvihli) v súlade s naším 
novým veľkoobchodným cenníkom, žiaľ tentokrát sme nútení ceny zdvihnúť výraznejšie, pretože predaj by pre nás už aj tak s 
výrazne  dlhodobou stratou neprinášal žiadnu budúcnosť. 
 
 Takže ako jeden z posledných importérov, ktorí ešte nepristúpili doteraz k tomuto nepopulárnemu kroku 
navyšovanie cien za posledných 9 mesiacov, z mojich skúseností mnoho firiem zvyšovalo svoje predajné ceny už niekoľkokrát 
v tomto roku, pretože situácia s cenami pre nich bola už skutočne nezvládnuteľná, u nás k tomuto kroku pristupujeme až 
teraz, nakoľko doteraz sme Vás obsluhovali z nášho skladu bez nutnosti väčších nových nákupov na náš stabilný a nie malý 
sklad. 
 
  
 
  



 
 
 Z vyššie uvedených dôvodov sme nútení pristúpiť od 27.06.2022 ku zdražovaniu nami distribuovaných produktov 
v celej šírke ponuky a to percentuálnym navýšením doporučených predajných cien pre koncového užívateľa (End user price) a 
to nasledovne: 
 
1.Kancelárske potreby označené logom "Comix" - plus 19% až 22% , približne na 5-10% výrobkov môže byť navýšenie aj 
trocha vyššie 
 
2. Kancelárske potreby označené logom "Smile", "Letack", "FineLine", "Genmes" - plus 14%,   
 

Vaše veľkoobchodné percentuálne zľavy (%) a splatnosti faktúr zostávajú nezmenené. 
 
 Naše doporučené predajné ceny pre koncového zákazníka budú pozmenené (zvýšené) počas víkendových dní 25-
26.júna 2022. , ktoré sú neustále verejne uvedené na našom webovom portáli:   
 

www.imt.sk . 
 
  
  
 
 Naďalej však zostáva možnosť dohody na individuálnej cene na daný produkt v prípade produktov, ktoré by ste 
odoberali pravidelne a to v zaviazanom objeme min. 5 000,- Euro bez DPH a viac na jeden produkt za jeden kalendárny rok, 
prípadne vyplatenie spätného obchodného bónusu po dosiahnutí určitého dohodnutého obratu za dané obdobie. O Vašich 
obchodných prípadoch a potrebách sme vždy ochotní s Vami jednať, hlavne ak to má priniesť obojstranný obchodný úspech.  
 
Tento krok nám naďalej umožní pre Vás poskytovať prvotriedny servis: 
 

- 100% tovaru z ponuky skladom ku okamžitému odberu 
- pri objednávkach do 11:00 je tovar odoslaný v ten istý deň 
- rýchle dodávky tovarov s nastavenými pohodlnými splatnosťami faktúr 
- ochota, rýchly a spoľahlivý servis v celej šírke podpory našich zákazníkov v ich obchodných potrebách 
- záruky dodávok prvotriedneho dizajnu, kvalitného tovaru v elegantnom balení pre koncového zákazníka, záruky 

výmeny poškodeného tovaru na nový,... 
 

 Uznávam, že zvyšovanie cien je citlivá téma pre každého, ale bohužiaľ sa jej nevieme nikto s nás vyhnúť, hlavne ak 
prichádza z vyššej moci, ktorú málokto z nás vie ovplyvniť. 
 
 Súčasne rád by som Vám v mene spoločnosti IMT spol. s r.o. poďakoval za doterajšiu spoluprácu a verím,  že bude 
úspešne pokračovať aj naďalej. 
 
 
 
 
 
V Komárne, 10.júna 2022 
 
 
 
 
 
        
        Ing. Buhumil Felger,    
        gen.riaditeľ - IMT, spol. s r.o.  


