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Viacnásobné ocenenie pre spoločnosť SMC od časopisu Forbes:  

„Najinovatívnejšie spoločnosti sveta 2022“, „Global 2000“ a „Najlepší zamestnávatelia na svete” 

 

Vážený obchodný partner, 
rok 2022 nám opäť raz pripravil mnohé výzvy, ako je napätá situácia so zásobovaním či prebiehajúca 
pandémia Covid 19 – a od februára 2022 náš každodenný život formuje aj konflikt na Ukrajine  
a s ním spojené nepredstaviteľné utrpenie obyvateľov tejto krajiny. 
 
Týmto listom by som sa chcel zamerať na niečo pozitívne a vyjadriť Vám úprimnú vďaku – 
za dôveru v našu spoločnosť. 
 
SMC je jednou z top 50 „Najinovatívnejších spoločností sveta 2022“ 
Tento rok sa SMC po prvýkrát zaradila do rebríčka 50 najinovatívnejších globálnych spoločností 
magazínu Forbes. Časopis v tomto zozname každoročne predstavuje tie spoločnosti, ktoré majú 
obzvlášť výraznú kultúru a schopnosť inovácie. Zaradenie do rebríčka podčiarkuje schopnosť SMC 
inovovať v globálnom meradle: riešenia sú vyvíjané spoločne s Vami podľa Vašich potrieb  
a implementované po celom svete v piatich technických centrách v Japonsku, Číne, USA, Spojenom 
kráľovstve a Nemecku. Tie sú podporované štátnymi a regionálnymi technologickými centrami, jedno 
z nich je napríklad aj v našom rakúskom závode v Korneuburgu. Na podporu inovácií investujeme 
ročne 171 miliónov EUR do nášho globálneho výskumu a vývoja. Toto je náš jasný prísľub pre Vás: 
podporovať Vašu konkurencieschopnosť vysokokvalitnými, udržateľnými produktmi a službami – 
včera, dnes a zajtra. 

Umiestnenie v top 50 pre nás predstavuje ďalšie uznanie nasledujúce po zaradení našej spoločnosti 
do indexu Nikkei Stock Average (Nikkei 225), ktoré nadobudlo účinnosť začiatkom októbra 2022. Ako 
globálny líder v oblasti priemyselnej automatizácie poskytuje spoločnosť SMC služby zákazníkom  
v automobilovom, elektrotechnickom, medicínskom, baliarenskom, potravinárskom a obrábacom 
priemysle už viac ako šesť desaťročí. Produktové portfólio zahŕňa viac ako 12 000 základných 
modelov s viac ako 700 000 variantmi pre individuálne zákaznícke riešenia. Ocenenie pôsobivo 
ilustruje skutočnosť, že SMC energicky riadi vývoj produktov v dôležitých technologických témach ako 
je vodík, výroba batérií alebo energetická účinnosť. Naše globálne technické centrá zabezpečujú 
úzke partnerstvo s Vami v oblasti inovácií – bez ohľadu na to, kde pôsobíte, sme Vám nablízku. 

Uznanie spoločnosti v rebríčku „Najlepší zamestnávateľ na svete 2022” a Global 2000“ 
V tomto roku bola spoločnosť SMC časopisom Forbes uznaná tiež ako najlepší zamestnávateľ   
a spoločnosť „Global 2000":a 
Potvrdzuje to našu zvolenú cestu a motivuje nás to k ďalšiemu posilňovaniu a rozširovaniu nášho 
úsilia byť bezpečným, udržateľným a zodpovedným zamestnávateľom pre všetkých členov nášho 
tímu. Rebríček Forbes „Global 2000“ zasa uvádza zoznam najväčších svetových spoločností na 
základe štyroch kritérií: tržby, zisky, aktíva a trhová hodnota. Čo to pre Vás znamená? Môžete sa na 
nás spoľahnúť – nielen čo sa týka najnovších technológií, ale aj našej finančnej sily.  

V tomto roku sme dosiahli vynikajúce hodnotenia – vďaka úsiliu nášho globálneho tímu SMC. 
A tiež vďaka Vašej dôvere v našu spoločnosť. Za to Vám úprimne ďakujeme !   
 
S úctivým pozdravom 
 
 
Ing. Mag. Robert Angel 
Generálny riaditeľ SMC Austria GmbH  
Výkonný riaditeľ SMC CEE Group 
 

Rebríčky Forbes  
- „Global 2000“ 
- „Najlepší zamestnávateľ na svete 2022 “ 
- „Najinovatívnejšie spoločnosti sveta 2022” 

https://www.forbes.com/lists/global2000/?sh=51dde84e5ac0
https://www.forbes.com/lists/worlds-best-employers/?sh=30bdfbab1e0c
https://www.forbes.com/special-features/innovative-companies-list.html

