Gabriela Bechynská přichází do Mondelez Czech Republic
Praha, 2. května 2016 – Gabriela Bechynská nastupuje do společnosti Mondelez Czech
Republic na pozici Corporate & Government Affairs Manager. Jejím úkolem bude řízení
externí i interní komunikace a budování vztahů se státní správou na celostátní i regionální
úrovni. Bude mít na starosti také spolupráci s agenturami na českém a slovenském trhu.
Bechynská dosud pracovala jako mluvčí a specialistka public relations v Grantové agentuře
ČR. Předtím čtrnáct let působila v PR agentuře Donath Business & Media. Mezi její hlavní
klienty zde patřil například řetězec supermarketů BILLA, u kterého čtyři roky zastávala
pozici externí tiskové mluvčí. Již druhým rokem je Gabriela Bechynská místopředsedkyní
profesní organizace PR Klub.
„Hlavním úkolem naší nové kolegyně v několika příštích měsících
bude zajištění komunikace v souvislosti s plánovaným podzimním
slavnostním otevřením nové výrobní haly naší továrny v Opavě,“ říká
Ludwig Askemper, generální ředitel Mondelēz International pro
Českou republiku a Slovensko. Výrobní závod v Opavě patří mezi
nejvýznamnější továrny v rámci skupiny Mondelēz International
v Evropě.
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O společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o.
Společnost Mondelez Czech Republic s.r.o. je součástí skupiny společností Mondelēz International,
která je předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů. V současné době
zaměstnává téměř 100 tisíc zaměstnanců a své výrobky prodává ve 165 zemích světa. Mezi její
nejznámější značky patří čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do
portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka,
Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v České republice
a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. Ve čtyřech továrnách, dvou
obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 3 tisíce lidí. Obchodní
zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami.
Více
na
www.mondelezinternational.com,
www.facebook.com/mondelezinternational,
www.twitter.com/MDLZ a www.mondelez.jobs.cz.
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