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Představenstvo spole čnosti Philip Morris ČR a.s. oznamuje zm ěnu na pozici 
generálního ředitele pro Českou republiku, Slovensko a Ma ďarsko 
 
Kutná Hora, 29. dubna, 2011 – Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. dnes oznámilo 
následující změny ve vedení společnosti.  
 
Po více než tříletém úspěšném vedení afilací Philip Morris International v České republice, na 
Slovensku a v Maďarsku byl Alvise Giustiniani jmenován na pozici viceprezidenta pro Thajsko, 
Hong Kong, Taiwan, Indočínu a Bangladéš.  
 
S platností od 1. června 2011 je na pozici generálního ředitele pro Českou republiku, Slovensko 
a Maďarsko jmenován András Tövisi. Pan Tövisi bude zodpovědný za chod společností Philip 
Morris ČR a.s., Philip Morris Slovakia s.r.o. a Philip Morris Hungary.  
 
 
Stru čné biografie:  
 
András Tövisi (44)  vystudoval ekonomii na Vysoké škole zahraničního obchodu v Budapešti. 
András Tövisi nastoupil do společnosti Philip Morris Hungary v roce 1991 do oddělení prodeje a 
distribuce. Během následujících osmnácti let pracoval na různých manažerských pozicích v 
odděleních marketingu a prodeje po celém světě i v rámci týmů Sales Strategy a Marlboro 
Brand v operačním centru Philip Morris International v Lausanne, ve Švýcarsku. V listopadu  
2008 byl András Tövisi jmenován generálním ředitelem Philip Morris Hungary, kde během 
jednoho roku dovedl firmu na pozici lídra maďarského trhu. 
 
 
Alvise Giustiniani (47) vystudoval stavebnictví na univerzitě v Padově v Itálii a je rovněž 
držitelem titulu MBA z institutu INSEAD ve Francii. Pan Giustiniani má za sebou pozoruhodnou 
kariéru ve společnosti Philip Morris International (PMI), kterou zahájil v roce 1993 v oddělení 
financí. Během devadesátých let pracoval ve strategických pozicích v oblastech rozvoje 
obchodu, vnějších vztahů a prodeje v operačním centru společnosti Philip Morris International 
v Lausanne, ve Švýcarsku a v afiliacích PMI v Německu a Itálii. Před nástupem do společnosti 
Philip Morris ČR a.s. zastával pozici generálního ředitele společnosti Tabaqueira, portugalské 
afiliace Philip Morris International. 
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Profil Philip Morris ČR a.s.:  
 
Philip Morris ČR a.s. je společností ve skupině Philip Morris International Inc. a je největším 
výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Společnost, která zde působí již 
od roku 1992, zaměstnává přibližně 1 200 zaměstnanců napříč Českou republikou a nabízí 
devět cigaretových značek, 72 variant cigaret a také tři varianty sypaného tabáku pro ruční 
výrobu cigaret. Společnost provozuje jedinou továrnu na výrobu cigaret v České republice. 
Podle maloobchodního výzkumu agentury A.C. Nielsen společnost v roce 2010 držela 54.0% 
podíl na trhu v České republice a 50.6 % na Slovensku. Posledních 18 let společnost podporuje 
Philip Morris Dobročinný Fond, jehož prostřednictvím přispívá na pomoc různým charitativním 
projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení 
životních podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz .  
 
 
Profil Philip Morris International Inc. (PMI):  
 
PMI je přední mezinárodní tabáková společnost prodávající 7 z 15 nejvýznamnějších 
tabákových značek na světě a to včetně značky Marlboro, která je celosvětově nejprodávanější 
cigaretovou značkou. Produkty PMI jsou prodávány v přibližně 180 zemích na světě. V roce 
2010 společnost držela 16,0 % podíl na mezinárodním trhu cigaret – mimo U.S.A. nebo 27,6 % 
podíl s vyloučením trhů v U.S.A. a v Číně. Více informací lze nalézt na www.pmi.com . 
 

 
 

Představenstvo společnosti 
Philip Morris ČR a.s. 

 
 
 


