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, reklamě nebo
telekomunikacích, ale i v kancelářích, školách a domácnostech. 3M nabízí i řešení pro bezpečnost
v dopravě a na pracovištích či pro zabezpečení a ochranu majetku a osob. 3M je známa jako
globální inovativní firma, která vkládá velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje.
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. Celosvětově 3M zaměstnává na 80 000 lidí, z toho přes 7 000
výzkumníků.
O 3M Česko
3M Česko je společností s obratem přesahujícím jednu miliardu korun, se stovkou zaměstnanců,
sídlící v 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. 3M Česko je iniciátorem a generální partnerem projektu Česká inovace,
díky kterému podporuje inovativní nápady kohokoli v České republice. Dlouhodobou snahou firmy
3M Česko je prostřednictvím svých aktivit, řešení a výrobků, které jsou nedílnou součástí života lidí
v České republice, učinit jejich život 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 miliard USD
• Mezinárodní prodeje (mimo USA): 17,5 miliardy 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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