
 

 

 
MAPEI: 85 ГОДИШНА ИСТОРИЯ, С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО  

Мултинационалната, авангардна в областта на строителната химия, 
компания е основана на 12-ти февруари 1937 г. в Милано  

 
 
Милано, 11-ти февруари 2022г. - През 1937г. в покрайнините на Милано, Рудолфо Скунци, с 
подкрепата на съпругата си Елза и седем служители, основава своя бизнес със строителни 
материали. Така Mapei - Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria ( Спомагателни материали за 
строителството и промишлеността) е създадена и тръгва по пътя, който ще я отведе до 
превръщането й в мултинационална компания, защитаваща италианските постижения по 
целия свят. 

Осемдесет и пет години по-късно, фактите и цифрите за Мапеи, разказват историята й: три 
поколения предприемачи, бизнес дейност в 57 държави, над 20 продуктови линии, за 
задоволяване на нуждите на търговията със строителни материали, 84 производствени 
предприятия, приходи от 2,8 милиарда евро и почти единадесет хиляди служители. 

Прозорливостта и страстта на Джорджо Скуинци, начело на компанията от 1984 до 2019 г., 
постоянната подкрепа на сестра му, адвокат Лора Скуинци, и проницателността на съпругата 
му Адриана, ръководител Стратегически маркетинг и комуникации, са способствали 
движението напред, поставяйки основите на това, което сега са стълбовете на групата: 
Интернационализация, Развитие и внедряване, Специализация и Устойчивост.  Подкрепата на 
културата и спорта също спомага за създаването на тесни връзки между бизнес дейността, 
местната общественост и самата компания. 

От 2019г., адвокат Лаура Скуинци е Председател на борда на директорите, който включва 
архитект Симона Джорджета и главните изпълнителни директори на групата – Вероника и 
Марко Скуинци. 

"Ние разглеждаме този важен етап по-скоро като стартова линия. Готови сме да се изправим 
пред новите предизвикателства, знаейки че, можем да разчитаме на екип от най-висок 
калибър“ – така, Вероника Скуинци заяви - Mapei е компания със сърце в Италия и с очи, 
насочени към целия свят. Откакто дядо ни направи тази историческа първа стъпка през 1974г. 
и изгради лекоатлетическите писти за Олимпийските игри в Монреал, не сме преставали да 
инвестираме в нови пазари. Днес, имаме 91 дъщерни дружества в 57 държави и нямаме 
намерение да спираме дотук. Наскоро придобихме френската компания Резиполи и сме в 
процес на изграждане на пет нови фабрики в света: от Съединените щати до Китай“  

Марко Скуинци продължи, добавяйки: „Нашата дълбока отдаденост към иновациите и 
изследванията е все още основна част от стратегията на цялата група. Ние сме химическа 
компания, произвеждаща продукти за строителната промишленост, и целта на нашите 32 
изследователски лаборатории е да създава авангардни продукти и подкрепя устойчивото 
строителство, като се фокусира върху качество и надеждност. Вярваме, че удължаването на 
живота на съществуващите сгради е най-добрия начин да се консумират по-малко ресурси и 
да се произвеждат по-малко отпадъци за депа. Ние, също така се ангажираме да използваме 
все по-широко суровини с ниско въздействие върху околната среда или вторични суровини, за 
да подпомогнем стимулирането на кръговата икономика, като същевременно се стремим да 
намалим употребата на опасни вещества до минимум, за да защитим не само околната среда, 
но и здравето на работещите.“ 

 

Има безброй проекти и инициативи, свидетелстващи за водещата роля на Мапеи в 
подпомагане развитието на общностите по целия свят: от модернизирането на емблематични 
сгради, като музея Гугенхайм в Ню Йорк, операта Ла Скала в Милано, Колизеума в Рим,  до 
изграждането на големи инфраструктури като Панамския канал, и участието на компанията в 
големи футуристични проекти като „Арена дел Футуро” – иновативен проект за зелена  



 

 

 

мобилност, следващ маршрута на магистрала А35 Бребеми в Италия, базиран на динамично 
индукционно производство на електричество.   

Докато духа осемдесет и пет празнични свещи, Мапеи проследява собствената си история, но 
преди всичко, гледа към бъдещето, избирайки да посрещне нови предизвикателства, с 
отдадеността, страстта, високата специализация и професионализма, с които винаги са се  
отличавали компанията и нейните хора.  

 

 

 
 
За Мапеи 
Основана през 1937г. , Мапеи е един от водещите производители на химически продукти за строителството 
е света, и участва в изграждането на  значими архитектурни обекти и инфраструктурни проекти на глобално 
ниво. С 91 дъщерни дружества в 57 страни и 84 производствени предприятия, , и бизнес в 35 държави, 
групата има 11 000 служители в цял свят.  През 2020г. Мапеи регистрира консолидиран оборот от 2,8 
милиарда евро.  В основите на успеха на компанията са специализацията, интернационализацията, 
развитие и внедряване, и устойчивостта.  
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