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Cenou MOE (Mittel und Ost Europa) jsou vyznamenávány 
podniky, které úspěšně rozvíjejí podnikatelské aktivity 
na trzích střední a východní Evropy. Tuto cenu již podruhé 
vyhlašují společně HypoVereinsbank a podnikatelský 
časopis „impulse“, tentokrát ve velmi slavnostním stylu. 
Držitelem ceny se pro tento rok stala společnost aluplast 
GmbH, která většinu svého obchodního obratu dosahuje 
ve většině států střední a východní Evropy.

Cenu MOE vyhrála 
společnost aluplast

Společnost aluplast prokáza-
la, že podnikatelské možnosti 
v zemích střední a východní 
Evropy (pozn. překl. Mittel- und 
Ost-Europa = MOE) se stále roz-
růstají, a že čtvrtá vedoucí po-
zice aluplastu® na evropském 
trhu je zasloužená. Toto výbor-
né obchodní umístění bylo dne 
17. 6. 2005 vyznamenáno udě-
lením ceny střední a východní 
Evropy MOE ve staré Oranžé-
rii parku Lazienki ve Varšavě. 
Vysoce odborná porota určila 
z výběru mnoha uchazečů spo-
lečnost aluplast GmbH jako 
vítěze. aluplast tím dává svým 
strategickým zaměřením na 
střední a východní Evropu pří-
klad ostatním firmám. Zároveň
aluplast ukázal, jaký potenciál 
se nabízí na trzích střední a vý-
chodní Evropy. Proto tam bude 
aluplast dále expandovat a roz-
víjet své aktivity. Garancí toho-
to pozitivního a také příkladné-
ho vývoje na trhu v Evropě je 

především inovativní výrobní 
politika, plochá hierarchická 
struktura firmy, flexibilní jedná-
ní, rychlé rozhodování, rodinné 
vedení a kvalitní pracovní tým 
složený z více než 1.100 osob. 
Toto vše přispívá k úspěchu 
aluplastu na trhu. 
Díky strategické akvizici kon-
kurenčních podniků a rozvoji 

vlastních zdrojů se stal aluplast 
jedním z vedoucích prodejců 
profilů v Evropě. Na celkem 125
extrudérů je ročně vyrobeno 
více než 100.000 tun plasto-
vých profilů. V současné době

aluplast vlastní 8 výroben po 
celé Evropě. Mimo dvě výrobní 
továrny v Německu vlastní alu-
plast také výrobní závody v Pol-
sku, Rakousku, Anglii a v Rusku. 
aluplast je v některých z těchto 
zemí činný již od 90. let a svůj 
obchodní záběr každý rok zvět-
šuje. Tím na místních trzích zís-
kává vedoucí postavení. Také 
na Ukrajině a v Itálii byl nedáv-
no zahájen provoz v nových vý-
robních závodech.
Otevřením závodu na Ukrajině 
položil aluplast základní kámen 
pro obchodování na ukrajin-
ských trzích.

Odkoupením italské  společ-
nosti Deltaplast aluplast posílil 
svoji pozici na italském trhu.  
Těmito kroky upevňuje firemní
politiku tak, aby byl konkuren-
ceschopný na stále náročněj-
ších evropských trzích. 

V Polsku, na Slovensku, Maďar-
sku a ve Slovinsku si aluplast 
díky aktivní činnosti získal do-
minantní postavení na trhu. 
Přední pozicí se aluplast může 
pyšnit také v Bosně a Hercego-
vině, Chorvatsku, Rumunsku, 
Srbsku, a v pobaltských státech. 
I v těchto zemích je aluplast na 
trhu s okenními systémy vedou-
cím činitelem. Činnost aluplas-
tu v ostatních zemích Evropy 
zajišťuje 13 dalších prodejních 
kanceláří a skladů. 
1. ledna 2005 byla dokončena 
výstavba nové administrativ-
ní budovy v Karlsruhe, čímž se 
celá administrativa koncentro-
vala do jednoho místa. V nové 
budově s impozantní fasádou, 
na ploše 540 m2, rozdělené do 
tří pater, pracuje nyní na 75 
administrativních pracovníků.
V rámci dalšího rozšiřování zá-

vodu v Karlsruhe bude vystavě-
na nová směšovací věž. 
Zařízení o ploše 40m x 24m 

a s výškou 30m je po technic-
ké stránce a také z hlediska 
produktivity jedinou směšo-
vací věží tohoto druhu v Evro-
pě. 4. června 2005 byla stavba 
v Beisein slavnostně otevřena 
za přítomnosti obou jednatelů 
– Manfreda Seitze a Dirka Seit-
ze, účastnili se i člen Spolkové 
rady pan Ingo Wellenreuther 
a primátor města Karlsruhe pan 
Heinz Fenrich. 
Nová směšovací věž je svým 
objemem investic za 8 mil.
euro největším samostatným 

projektem v celé skupině spo-
lečnosti aluplast. V první fázi 
provozu bude směšovací věž 
schopna zpracovat více než 
50.000 tun směsi DryBlend, fi-
nálně bude zařízení schopno 
zpracovat více než 100.000 tun 
směsi DryBlend za rok, což od-
povídá výrobnímu objemu přes 
8 miliónů plastových okenních 
a dveřních profilů. Během oslav
informovali jednatelé – Man-
fred a Dirk Seitzové – o jejich 
plánech na domácím a mezi-
národním trhu. Účastníky oslav 
poté jednatelé provedli výrob-
ním závodem a předvedli jim 
dynamiku a výkonnost svého 
rodinného podniku. 
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