Sabina Andersová byla jmenována manažerkou pro strategické trhy v týmu Customer Focus
Management 3M Česko
Tisková zpráva, 23. Března 2009
Praha, 23. Března 2009 – Sabina Andersová se stala novou manažerkou pro strategické trhy nového
projektu Customer Focus Management Project (CFM) společnosti 3M Česko. Sabina Andersová
pracuje ve společnosti 3M od roku 2006. Před jmenováním do své nové funkce zastávala vedoucí
pozice v obchodní skupině Výrobky pro bezpečnost a ochranu a v divizi Automotive. Od března 2009
bude zodpovědná za budování a udržování vztahů s klíčovými hráči českého průmyslu a zajišťovat,
aby jim 3M dodávalo výrobky podle jejich skutečných potřeb.
Pozice Sabiny Andersové byla nově vytvořena za účelem posílení efektivity 3M. Tato iniciativa patří
do řady opatření, která od svého jmenování novým generálním ředitelem
v lednu 2009 zavedl
David Vrba. 3M Česko se dlouhodobě snaží posílit svou pozici na českém trhu a nový projekt,
zaměřený na úzkou spolupráci se zákazníky, je jedním ze způsobů, jak toho chce dosáhnout. Cílem
projektu je nabízet celé portfolio výrobků 3M v podobě balíčků šitých na míru jednotlivým
zákazníkům 3M.
Sabina Andersová bude členem vedení 3M a bude přímo podřízená generálnímu řediteli 3M Česko
Davidu Vrbovi. Bude úzce spolupracovat a komunikovat se všemi divizemi napříč 3M za účelem
vytváření komplexních řešení pro zákazníky. “CFM je strategií, kterou v rámci 3M příliš
nevyužíváme, a to je škoda. Jsem přesvědčena o tom, že je cestou, jak zvýšit povědomí o značkách 3M
na českém trhu”, řekla ke svému novému úkolu v 3M Česko Sabina Andersová.
Sabina Andersová (35) absolvovala obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. Má zkušenosti z
FMCG a automobilového průmyslu; před nástupem do 3M Česko působila ve společnostech Tesco
Stores ČR/SR a Magna International. Hovoří plynně anglicky a rusky a ve svém volném čase ráda
lyžuje a cestuje. Její vášní jsou rychlá sportovní auta.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí například
potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro architekturu, kancelářské
potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a dentální pomůcky a
materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší
zaměstnavatel roku 2008. Více informací najdete na adrese: http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr
ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní
předností společnosti 3M je schopnost uplatňovat více než 40 samostatných technologických
platforem – často v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24
miliard dolarů 3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další
informace najdete na adrese: www.3M.com.
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