
TADY SE VÁM BUDE LÍBIT.

VÍTEJTE V 
TÝMU!

TOOL & PLASTIC INDUSTRIES AND INNOVAPLAST S.R.O. 
JSOU NYNÍ SOUČÁSTÍ FIRMY TECHNIMARK.



PŘIPRAVTE SE NA 
SPOLEČNÉ VÍTĚZSTVÍ!

Kdo je Technimark?
Technimark je předním světovým poskytovatelem 
pevných plastových obalů a komponentů. Poskytujeme 
výrobky na míru především pro spotřební zboží, péči 
o domácnost, lékařské a zdravotnické technologie a 
specifické průmyslové zákazníky. Technimark využívá 
nejmodernějších zařízení k podpoře a zajištění 
nadnárodních zákazníků k čemuž slouží i celosvětové 
rozmístění poboček, včetně lokalit v USA, Mexiku, 
Německu, Velké Británii, Číně a v naší globální centrále 
v Severní Karolíně v USA.

Technimark je vlastněn společností Pritzker Group a 
vrcholným vedením společnosti Technimark. Pritzker 
Group je rodinná, soukromá kapitálová firma, která 
investuje do předních firem středního trhu a napomáhá 
jim k jejich dlouhodobému růstu.  

Proč Technimark získává T&P a Innovaplast?
K urychlení našeho růstu na trhu lékařských a 
zdravotnických technologií a spotřebitelských obalů. 
Vaše výroby v Irsku a České republice jsou příležitostí k 
rychlému růstu firmy.

Co se stane s T&P a Inovaplastem jako  
součástí Technimarku?
Tool & Plastic a Innovaplast budou přejmenovány 
(rebrand) na Technimark, abychom mohli na trhu 
fungovat jako jedna sjednocená společnost.

 

Změní se moje práce?
Technimark oceňuje úsilí, kterým všichni zaměstnanci 
přispěli k úspěchu jejich podniků a na tom hodláme do 
budoucna stavět. Kombinovaná velikost našich dvou 
společností nabídne možnosti růstu pro všechny členy 
týmu. Možnost rozšíření zařízení v obou lokalitách byla 
kritickou součástí našeho investičního rozhodnutí.

Co řekneme našim současným zákazníkům?
Těšíme se na setkání se všemi klíčovými zákazníky, 
abychom jim mohli z první ruky sdělit hodnotu našeho 
partnerství. Již nyní máme mnoho společných zákazníků 
a jsme přesvědčeni, že ti noví budou nadšeni hodnotou, 
kterou jim můžeme přinést.

Jak se dozvíme o případných změnách v 
podniku? S kým mohu mluvit o svých obavách?

Jako rodinná společnost je Technimark z velké části úspěšný díky své 
temperamentní kultuře podporující a vážící si každého člena svého týmu. 
Technimark podněcuje a odměňuje iniciativu svých zaměstnanců. Jsme nadšeni 
z budoucnosti, kterou můžeme vytvářet společně a těšíme se, že navážeme 
na silné stránky obou společností s cílem růstu vedoucího postavení v našem 
průmyslovém odvětví a poskytli vám tak nové příležitosti.

Zde vám přinášíme odpovědi na některé otázky týkající se vaší nové společnosti.

LET V 
PODNIKÁNÍ35 4400+

ZAMĚSTNANCŮ

SVĚTOVÝCH 
POBOČEK13 2,800

INOVAČNÍHO CENTRA
M2

TECHNIMARK NA PRVNÍ POHLED

190,000
M² VÝROBNÍ PLOCHY

Snažíme se být otevření a komunikativní. Otázky či 
připomínky prosím směřujte na Colm Cuffe, Declan 
O’Rourke nebo Fred Richey. Chceme znát vaše názory! 

Colm Cuffe 
Managing Director, Ireland & Czech Republic 
colm.cuffe@technimark.com
Declan O’Rourke
Regional Sales Director, Healthcare
declan.orourke@technimark.com

Fred Richey 
Vice President, Corporate Development & HR 
fred.richey@technimark.com



technimark.com


