TISKOVÁ ZPRÁVA

3M přináší inovace do Česka již 20 let
Historie 3M Česko
Praha, 18.10.2011 - Společnost 3M slaví v těchto dnech dvacetileté výročí od založení pražské
pobočky. Do další dekády české existence vstupuje 3M jako jedna ze sta nejlepších českých firem
podle žebříčku společnosti Comenius, s nejvyšším oceněním od firmy ČEKIA za finanční stabilitu
podniku a jako sedmý nejlepší zaměstnavatel v Česku podle soutěže AON Hewitt Best Employers.
První zakázkou 3M Česko byla při jejím vzniku v roce 1991 objednávka disket za desítky tisíc korun.
Ve vile na pražských Vinohradech seděli tenkrát čtyři zaměstnanci. Dnes má české zastoupení 3M
společností obrat přesahující jednu miliardu korun a v nejmodernějším kancelářském komplexu The
Park na pražském Chodově sedí stovka zaměstnanců.
Během devadesátých let si lidé se značkou 3M spojovali zejména diskety a videokazety Scotch. Ač si
to lidé někdy neuvědomí, výrobky se značkou 3M používají doslova každý den. Ať už to jsou
zdravotnické náplasti, ekologické Post-it bločky nebo materiály použité na dopravním značení. A do
života běžných lidí zasahuje 3M i jinak. V roce 1994 se úspěšně podílelo na rekonstrukci
telekomunikační sítě v České republice. V roce 2000 uskutečnilo na pražském Andělu největší
grafickou instalaci na území republiky. Na podzim 2007 se spolu s kapelou Chinaski vydalo na její
turné. Kapela využila pro projekce na pódiu 3M systém Vikuiti. V roce 2008 uvedlo 3M na český trh
na míru vyráběná neviditelná rovnátka Incognito či kapesní projektor MPro. Letos se 3M Česko stalo
generálním partnerem projektu Česká inovace. „Chceme oceňovat inovativní nápady z řad studentů,
ale i firem a pomáhat s jejich komercionalizací. Zvyšování konkurenceschopnosti České republiky se
totiž podaří jen za součinnosti jednotlivců, státu a firem,“ vysvětluje projekt generální ředitel 3M
Česko David Vrba.
Během celé té doby se 3M snažilo činit život Čechů zelenější, zdravější, bezpečnější a důmyslnější.
„Klademe velký důraz na inovativní přístup k produktům a snažíme se jejich používání uživateli
zpříjemnit, jak to jen jde,“ zdůrazňuje Vrba.
Lepší život v České republice podporuje nejen distribucí svých vysoce spolehlivých produktů, ale také
zapojením do společensky prospěšných projektů jako je Zdravotní klaun nebo Kamarádka knihovna.
Ve spolupráci s Nadací Partnerství se rovněž snaží o zvýšení bezpečnosti silnic.
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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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