TISKOVÁ ZPRÁVA

3M posiluje marketing ve dvou divizích
Praha, 8.12. – Do 3M Česko přicházejí dva noví lidé na pozici marketingového supervisora. Martin
Vlček, který dříve působil i v T-Mobile, bude mít na starost marketing divize komerční grafiky. Alice
Hubová přichází z COTY do divize výrobků pro kancelář.
Posily z T-Mobile a COTY
Za marketingové řízení divize Komerční grafiky, projekce a dopravního značení 3M je od nynějška
zodpovědný Martin Vlček, jenž bude působit na pozici marketing supervisor. Střídá Janu Novákovou,
která se bude starat o marketing divize Building & Commercial Services. Vlček předtím působil ve
společnosti T-Mobile, kde měl na starosti mimo jiné marketing hlasových či roamingových služeb
v oddělení Category & Product Managementu. Inženýrský titul z ekonomie získal na VŠE, dva roky
strávil studiem na International School of Basel ve Švýcarsku. K jeho zálibám patří obchodování
s akciemi na amerických burzách, chození do kina a venčení zlatého retrívra.
Marketing v divizi kancelářských potřeb, pod kterou spadají značky Post-it nebo Scotch nově řídí jako
brand supervisor Alice Hubová. Přichází z COTY, kde měla na starosti kosmetiku značky adidas.
Předtím působila u Hero Czech jako brand manager značek Corny, Schwartau, později Sunarka a
Sunárek. Vystudovala mezinárodní obchod na VŠE v Praze. Mezi její záliby patří cestování, ze sportu
se věnuje běhání, plavání a bruslení a oblíbila si španělštinu.
Fakta o divizích
Divize komerční grafiky 3M zahrnuje širokou škálu řešení a produktů pro profesionály i koncové
zákazníky. Patří mezi ně např. fólie k polepům budov a dopravních prostředků, dále projekční
technika, privátní filtry na monitory nebo reflexní řešení pro bezpečnost v dopravě.
Výrobky pro kancelář zahrnují řadu výrobků Post-it v čele se stejnojmennými samolepicími bločky a
ergonomické pomůcky nebo lepicí pomůcky Scotch.

TISKOVÁ ZPRÁVA
O společnosti 3M
Společnost 3M je vysoce inovativní výrobní společností působící v řadě oblastí. V jejím portfoliu je
přes padesát tisíc výrobků, které nacházejí využití nejenom v průmyslu, zdravotnictví, stavebnictví
nebo telekomunikacích, ale i v kancelářích, školách a domácnostech. 3M nabízí i řešení pro
bezpečnost v dopravě a na pracovištích a pro zabezpečení osob či majetku. Vědci ze 3M vynalezli
nejenom oblíbené Post-it papírky či brusný papír odolný vodě, ale třeba i první kapesní projektor na
světě. Ačkoli je využití jednotlivých produktů zcela odlišné, všechny spojuje jedna vlastnost: ve svém
odvětví vždy představují inovativní produkt, který kromě důmyslnosti dbá i na ekologii, bezpečnost
a zdraví lidí.

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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