המשרד בדרך אליך
ארז אהרון פתח את חברת  all2officeבביתו ,מתוך רעיון לספק פתרונות מלאים למשרד
 ‰כיום כבר שוכן העסק שלו בליגד סנטר במודיעין ,והוא מתגאה בכך שהוא יכול לספק
ישירות לדלת הלקוח כל ציוד שיצטרך

כמו כל סיפור טוב ,גם זה שלפנינו מתחיל בחלום .חלום של אדם שהחל את
דרכו לפני יותר מ 25 -שנה מתפקיד של מחסנאי בחברה לציוד משרדי ,ואט
אט טיפס בסולם הדרגות עד שעבר להקמת עסק עצמאי שחולש כיום על אזור
מודיעין ומספק את כל צרכי המשרד לחברות ומפעלים באזור באופן מקצועי
ועם יחס אישי ללקוח.

הכל במקום אחד
הכל החל בשנ ת  .2013לאחר שמילא שורה של תפקידים שונים בחברות מוב�י
לות לציוד משרדי והגיע עד לתפקיד של מנהל ,החליט ארז אהרון לפתוח עסק
עצמאי משלו" .החלום על בניית עסק תמיד קינן אצלי ,ואחרי שהבשילה אצלי
המחשבה לפתוח חברה לציוד משרדי כאן ,במודיעין ,יצאתי לדרך" מספר ארז.
את  ,all2officeהמספקת פתרונות מלאים למשרד ,החל מכלי כתיבה ,ראשי
דיו ,ריהוט ומיכון משרדי ועד למוצרי טואלטיקה ,ניקיון ומזון ,הוא פתח בתי
חילה בביתו" .בעזרת חברי הטוב רונן אשר נתן לי דחיפה ,הקמתי את העסק
ובמקביל בחרנו את השם ,התחלתי לעבוד מהבית ושכרתי מחסן במושב קרוב",
הוא נזכר בנוסטלגיה" ,הייתי גם הסוכן ,גם המשווק ,גם הנהג וגם הסבל .היום
כבר יש לי צוות של עובדים".
ב  ,2015כאשר התפנה מקום בליגד סנטר ,העביר ארז את העסק שלו למקום
מרווח המאפשר לו לספק שירות טוב ומהיר .לאחרונה ,גם הקים אתר אינטרנט
בו ניתן לראות את כל מגוון המוצרים ,ממדפסות ועד לחומרי ניקיון למשרד.
"זו הייחודיות של  ,all2officeהכל למשרד במקום אחד" הוא אומר.

מרהיט ועד עוגיות
תחום הציוד המשרדי עבר תהפוכות רבות במהלך השנים .בנייני המשרדים
בערים הגדולות באירופה ובארצות הברית העסיקו כמויות גדולות של עובי
דים ,ונראה היה כי ימי העט הנובע מגיעים אל סיומם .הצורך באמצעי כתיבה
זמינים ונוחים הפך לתעשייה בפני עצמה ,המייצרת אמצעים רבים לתיעוד
ורישום.
גם בישראל הקטנה עבר תחום הציוד המשרדי תמורות רבות .כולנו עוד זוכרים
את עטי ה"פארקר" של שנות ה 80-וה"פיילוט" של שנות ה ,90-בעוד היום
המגוון הוא עצום  -לא רק באשר לעטים ,אלא גם ,ובעיקר ,לגבי העזרים המי
שרדיים הקיימים ,החל מקלסרים לאחסון ,ניירות הדבק ,הרמוניקות ,קופסאות
לקטלוגים ,בלוקים צהובים ,דבקיות תזכורות ,מכונות כריכה בחום ועוד.
"התחום של ציוד משרדי מגוון מאוד" ,מסביר ארז" .למעשה ,אחד השירותים
הטובים ביותר שכל בית עסק יכול לקבל היום הוא אספקה של ציוד משרדי
מהפריט הגדול ביותר ,כמו ריהוט ,ועד לפריט הקטן ביותר ,כמו נייר דבק או
אפילו עוגיות לכיבוד ,וכל זה ישירות אליו עד לעסק.
"זה שירות שחוסך זמן לכל בית עסק ולכל חברה ובהחלט גם חוסך עלויות.
במקום ליצור קשר עם ספקים שונים או להגיע למשווקים ,אפשר לקבל הכל
אצלי ,אני תמיד אספק ללקוח בדיוק את מה שהוא צריך".
 - All2office ‰ארז אהרון ,הכל למשרד ,ליגד  ,2מודיעין.055-2239696 .
www.all2office.co.il
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