Джорджо Скуинци бе отличен с наградата „Личност на годината за
керамични плочки“ за 2022 година от TCNA (Tile Council of North
America)
Съветът за плочки на Северна Америка (Tile Council of North America) е най-важната търговска
асоциация за производството на керамични плочки в страната. През настоящата година Асоциацията
избра да почете паметта на Джорджо Скуинци, като го награди с отличието „Личност на годината за
керамични плочки“ за 2022 година. Наградата е едно от най-престижните признания в керамичната
промишленост и бе връчена в чест на Джорджо Скуинци – човек, който с харизма и предприемаческа
визия, признати от всички, успя да насърчи и допринесе за еволюцията на продукти за индустрията.
Джорджо Скуинци беше химик и далновиден бизнесмен със забележителни хуманитарни и
предприемачески качества.
Роден през 1943 г. в Чизано Бергамаско, където семейството му е разселено от войната, Джорджо
Скуинци е израснал в Милано, където през 1937 г. баща му Родолфо основава MAPEI, малка компания,
която произвежда помощни материали за строителството и индустрията.
През 1969 г. Джорджо завършва Държавния университет в Милано със степен по Индустриална Химия.
Той веднага се присъединява към баща си в компанията, като допринася за нейния успех с редица
иновативни и революционни лепила и химически продукти за строителната индустрия.
След първоначалния пробив на канадския пазар през 1976 г. чрез доставка на продукти за полагане на
лекоатлетична писта за Олимпийските игри в Монреал, MAPEI отваря първата си фабрика извън
Италия през 1978 г. в индустриалния квартал Лавал близо до Монреал, Канада.
През 1984 г., след смъртта на баща си, Джорджо Скуинци поема юздите на семейния бизнес,
насочвайки го към нова фаза в неговия растеж: интернационализация. Групата на MAPEI решава да
навлезе на пазара на САЩ, като отваря завод в Темпе, Аризона, САЩ, през 1984 г. и създава
дъщерното дружество MAPEI Corporation.
Под ръководството на Джорджо Скуинци продължи и ангажиментът на MAPEI към
научноизследователски дейности, спечелвайки му почетна степен по Химическо Инженерство от
Политехническия университет в Милано през 2002 г.
Големият принос на MAPEI към химическата индустрия съдейства и за избирането на Джорджо
Скуинци като президент на Federchimica (от 1997 до 2003 г. и от 2005 до 2011 г.) и на CEFIC —
Европейската асоциация на химическата индустрия (от 2010 до 2012 г.). Неговият ангажимент към
иновациите беше заразителен, поради което и двете организации имаха изключително голяма полза
от стремежа му към съвършенство.
Благодарение на ангажимента си към индустрията и бизнеса, Джорджо Скуинци беше президент и на
Конфиндустрия - федерацията на асоциациите на италиански предприятия от 2012 до 2016 г.
Награждаван е с множество отличия както в чужбина, така и в Италия. През 1998 г. е удостоен с орден
Cavaliere del Lavoro (Орден за заслуги за труда). През 2013 г. е удостоен със званието „Кавалер на
Ордена за заслуги към Република Италия“ от президента на републиката.
Подобно на баща си Родолфо, Джорджо Скуинци също бе запален по колоезденето. Той създаде
професионален отбор по колоездене MAPEI от 1993 до 2002 г., който дълги години беше начело на
всички международни класации.
През 2003 г. той поема футболния клуб Сасуоло, внасяйки същите ценности във футбола, които са
такава неразделна част от ДНК-то на MAPEI: талант, работа в екип, ентусиазъм, решителност и
постоянство в поемането на нови предизвикателства. Под негово ръководство спонсорството на
футболния клуб се превърна в още по-голям проект, който продължава и днес и се фокусира върху
спорта и личностното развитие, включващ не само професионалния мъжки отбор на Сасуоло, но също
и женски и младежки отбори.
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Твърдо вярващ в „чистия“ спорт, той допринесе за борбата срещу допинга, като създаде Спортен
център MAPEI. Участвайки все още научни изследвания, Центърът предоставя помощ на спортисти с
всякакви способности, за да им помогне да подобрят представянето си чрез програми за обучение и
лична биомеханична оценка.
„Никога не спирай да въртиш педали“, прочутото мото на Джорджо Скуинци, остава здраво запечатано
в ДНК-то на MAPEI и продължава да вдъхва сила в компанията дори след смъртта му през 2019 г.
Оттогава децата му Вероника и Марко, които започват да работят за компанията в началото на 90-те
години, застават начело като изпълнителни директори.
След известието за тазгодишната награда „Човек на годината“ на TCNA (Tile Council of North America)
Вероника и Марко Скуинци направиха следното изявление:
„За нас е голяма чест да получим това признание от името на нашия баща Джорджо, който обичаше
Съединените щати и винаги ги смяташе за земя на възможностите. Той се приближи до пазара на САЩ
през 80-те години, като от самото начало намери силна и реална подкрепа от институции и
икономическа среда. След като се разрасна както органично, така и чрез местни придобивания, днес
Mapei Group има важен отпечатък в Америка с 16 дружества на MAPEI и 6 съоръжения на Polyglass в
цялата страна и ние ще продължим да инвестираме.” – Вероника Скуинци, корпоративен
изпълнителен директор и директор за глобално развитие на MAPEI Group.
„Запазвайки нашата стратегия, имаме някои нови текущи проекти в САЩ за разработване на продукти
с високи стандарти за качество, които отговарят на нуждите на местния пазар, пазар, който
възнаграждава съвършенството. Освен създаването и актуализирането на стратегически
производствени и дистрибуторски съоръжения, нашата бизнес стратегия има за цел да разшири
дистрибуцията на клиентите и предлагането на продуктова линия, позиционирайки MAPEI като
системно решение и цялостен доставчик на проекти. – Марко Скуинци, корпоративен главен
изпълнителен директор и директор за изследвания и развитие за MAPEI Group.
Благодарение на далновидната визия на Джорджо Скуинци, MAPEI Group вече е мултинационална
компания, оперираща в 57 държави, с 91 дъщерни дружества и 11 000 служители. Очаква се приходите
за 2021 г. да бъдат над 3 милиона евро.

За Мапеи
Основана през 1937 г. в Милано, Мапеи е световен лидер в производството на лепила и химически продукти за строителния
отрасъл, който е участвал в изграждането на най-важните архитектурни произведения и инфраструктурни проекти на световно
ниво. С 91 дъщерни дружества, разположени в 57 държави и 84 производствени съоръжения, работещи в 35 държави, Групата
има около 11 000 служители по целия свят. Основите за успеха на компанията са специализация, интернационализация,
научноизследователска и развойна дейност и устойчивост. www.mapei.com
Със седалище в Диърфийлд Бийч (Флорида), MAPEI Северна Америка се състои от дъщерните дружества MAPEI Corporation (за
САЩ), MAPEI Inc. (за Канада) и MAPEI Caribe (за Пуерто Рико и други карибски острови), чиито 21 обекта заедно разполагат с
повече от 1600 служители. Съоръженията на MAPEI са сертифицирани по стандартите за качество ISO 9001 и ISO 14001.
Екологично съзнателен производител, който реинвестира 5% от приходите си в научноизследователска и развойна дейност,
MAPEI предлага контрол за архитекти, изпълнители, монтажници и дистрибутори чрез Техническия институт MAPEI.
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