TISKOVÁ ZPRÁVA

3M posiluje tým pro komunikaci s veřejností
Praha, 13.9. - V rámci společnosti 3M byla nově vytvořena pozice PR Specialist. Nastoupil na ni
Kamil Koláček, který v oddělení korporátní komunikace působí od roku 2010. Ve struktuře
společnosti došlo rovněž k posílení kompetencí Deirdre MacBean, E-business manažerky tuzemské
pobočky 3M, která nyní bude mít na starosti interaktivní marketing nejen v ČR, ale v celé oblasti
střední a východní Evropy.
Kamil Koláček nastoupil do společnosti 3M v roce 2009 v rámci divize komerční grafika na post
podpory prodeje. Ve své nové pozici PR specialisty využije mimo jiné i zkušenosti z médií, kde
pracoval pro Českou televizi. V současnosti rovněž studuje obor Mezinárodní obchod na Vysoké škole
ekonomické v Praze. Ve volném čase rád čte a sportuje.
Deirdre MacBean pracuje ve společnosti 3M od ledna 2005, kdy začala působit jako Corporate
Marketing Specialist. „Mým primárním cílem bude zajistit, aby byl ve všech našich marketingových
aktivitách přítomen interaktivní prvek. Budu rovněž dohlížet na účelné utrácení peněz. Také chci
dosáhnout toho, aby se naše metody integrovaného marketingu neustále zlepšovaly a to v celém
prostoru CEE,“ dodává ke své nové pozici Deirdre MacBean. Vystudovala univerzitu v Oxfordu.
Pracovala například v tiskovém oddělení britského ministerstva průmyslu a obchodu nebo jako
ředitelka marketingu BNP-Dresdner Bank.

TISKOVÁ ZPRÁVA
O společnosti 3M

3M je výrobní společností působící v řadě oblastí – dodává produkty pro veškerý průmysl, nabízí
zdravotnické vybavení, výrobky pro elektroprůmysl a telekomunikaci, produkty pro ochranu
a zabezpečení osob či majetku, řešení pro kancelář a domácnost a rovněž produkty pro sektor
reklamy a komunikace. 3M je známa jako globální inovativní firma, která vkládá velké množství
finančních prostředků do výzkumu a vývoje. V portfoliu má přes 50 000 výrobků, které ve velké míře
přinesly do daného oboru jasný posun či zlepšení. Jako první na světě tak vědci ze 3M vyvinuli
například brusný papír odolný vodě. Z dalších vynálezů jmenujme samolepicí Post-it papírky
či magnetofonovou pásku. Celosvětově 3M zaměstnává na 80 000 lidí, z toho přes 7 000 výzkumníků.
3M všem v Česku již 20 let
Na počátku, v roce 1991, byla objednávka disket za desítky tisíc korun, 4 zaměstnanci, vila
na pražských Vinohradech. Dnes je české zastoupení 3M společností s obratem přesahujícím jednu
miliardu korun, se stovkou zaměstnanců, sídlící v nejmodernějším office komplexu The Park
na pražském Chodově. Patří mezi Českých 100 nejlepších firem podle žebříčku společnosti Comenius
a v soutěži AON Hewitt Best Employers se každoročně umisťuje na prvních místech. 3M se aktivně
angažuje také v oblasti společenské odpovědnosti a podporuje mimo jiné projekt Zdravotní klaun,
Kamarádka knihovna a ve spolupráci s Nadací Partnerství zvyšuje bezpečnost českých silnic.
Dlouhodobou snahou firmy 3M Česko je prostřednictvím svých aktivit, řešení a výrobků, které jsou
po dvaceti letech již nedílnou součástí života lidí v Čechách, učinit život v České republice zelenější,
zdravější, bezpečnější a důmyslnější.
3M divize
 Zdravotnictví
 Průmysl a výroba
 Bezpečnost, zabezpečení a ochrana
 Projekce, grafika a dopravní značení
 Elektro a telekomunikace
 Kancelář a domácnost
3M v číslech
 Celosvětový prodej: 27 milliard USD
 Mezinárodní prodeje (mimo USA): 17,5 milliardy USD (65 % celkového objemu prodeje)
 Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
 Více než 80 000 zaměstnanců celosvětově – tým 7 350 výzkumníků, z toho 3 700 v USA
 145 výrobních závodů po celém světě
 169 míst s obchodním zastoupením po celém světě
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