
 

 

 
MAPEI:  

PŘÍBĚH ITALSKÉ FIRMY S GLOBÁLNÍ VIZÍ 
 
 
První dny 

V roce 1937 Rodolfo Squinzi založil MAPEI - Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e 
l'Industria v Miláně s podporou své manželky Elsy. Společnost byla zaměřena na 
výrobu nátěrových hmot pro stavebnictví. Ve staré centrále ve Via Cafiero, která v 
té době zaměstnávala sedm lidí, nyní sídlí Corporate Research Center v Miláně pro 
výzkum vývoje nových produktů Mapei. Prvním produktem, který byl vytvořen, byl 
SILEXCOLOR: silikátová barva předurčená k tomu, aby se stala jedním z 
nejoblíbenějších produktů v celé řadě Mapei. Následně se společnost zaměřila na 
výrobu lepidel a produktů pro instalaci pružných materiálů. Výzkum, který byl 
vždy v DNA společnosti, vedl k vytvoření ADESILEX, lepidla pro pokládku linolea, 
které je vývojem na Italeu. 

 

Giorgio Squinzi razí cestu k internacionalizaci 

V roce 1984, poté, co Rodolfo zemřel, převzal otěže rodinného podniku jeho syn 
Giorgio Squinzi, průmyslový chemik, a přivedl jej do nové etapy jeho rozvoje. Poté, 
co společnost Mapei pronikla na kanadský trh dodáním produktů pro pokládku 
atletické dráhy pro olympijské hry v Montrealu v roce 1976, otevřela svou první 
továrnu mimo Itálii v průmyslové oblasti v Lavalu poblíž Montrealu v Kanadě. 
Geniální myšlenka Giorgia Squinziho vybudovat továrny společnosti v blízkosti 
spotřebitelů na každém kontinentu znamenala, že Mapei expandovalo 
mezinárodně a v příštích několika letech si užívalo exponenciálního růstu, protože 
otevřelo nové závody na všech kontinentech. 

Giorgia podporovala jeho sestra právnička Laura Squinzi a manželka Adriana 
Spazzoli, která převzala řízení marketingových a komunikačních operací skupiny 
Mapei. To bylo spojeno s neustálými investicemi do výzkumu, jehož hlavním 
účelem je dodávat uživatelům bezpečné, inovativní produkty i pro ty nejsložitější a 
nejnáročnější projekty. 

Velký přínos Mapei pro chemický průmysl vedl k tomu, že v letech, které 
následovaly, byl Giorgio Squinzi zvolen prezidentem Federchimica (v letech 1997 
až 2003 a 2005 až 2011) a také CEFIC - European Chemical Industry Association 
(2010), což dalo nový impuls do sektoru. Giorgio Squinzi, plně oddaný 
průmyslovému a obchodnímu světu, sloužil jako prezident Confindustria (Italská 
průmyslová konfederace) v letech 2012 až 2016. 

 

Pohled do budoucnosti 

„Nikdy nepřestávej šlapat“, slavné motto Giorgia Squinziho, zůstalo v Mapei pevně 
vyryto a dodává sílu i v těch nejtěžších dobách. V roce 2019 odchod Giorgia a 
Adriany znamenal změnu ve vedení: Veronica a Marco Squinzi, kteří ve 



 

 

společnosti působili již od počátku 90. let, se stávají společnými generálními 
řediteli společnosti, vedeni představenstvem, kterému předsedá právnička Laura. 
Squinzi, jehož součástí je také architektka Simona Giorgetta. 

V obtížné situaci způsobené pandemií Covid-19 na začátku roku 2020 se Mapei 
ukázala jako solidní, ale flexibilní společnost, která je docela schopná se efektivně 
přizpůsobit změnám a přitom zůstat věrná své vlastní firemní strategii. 

Dnes skupina působí v 57 zemích s 81 výrobními závody ve 36 zemích. Díky řadě 
produktů splňujících všechny potřeby stavebního řemesla se zvláštním 
zaměřením na udržitelnost, odolnost a vysoce kvalitní produkty je růst konstantní. 

V současné době se po celém světě staví šest nových továren: Čína, Indie, Egypt, 
Kanada a dvě ve Spojených státech, aby bylo možné ještě těsněji spolupracovat se 
svými zákazníky. 

 

 

Sport a kultura: nerozlučné partnerství 

Rodinná vášeň pro svět sportu, a zejména pro cyklistiku, nabyla konkrétní podoby 
ve sponzorování profesionálního cyklistického týmu v letech 1993-2002, který byl 
po mnoho let na samém vrcholu všech mezinárodních žebříčků s celkovým 
počtem 654 vyhraných závodů. Jak čas plynul, její oddanost cyklistice pokračovala: 
kromě podpory mládežnických týmů a dalších akcí, včetně horského silničního 
závodu ‚Re Stelvio Mapei‘, je Mapei od roku 2008 hlavním sponzorem UCI Road 
World Championships. 

V současnosti je hlavní investicí skupiny do sportu fotbalový klub Sassuolo. Tento 
projekt, původně zamýšlený jako závazek vůči místní čtvrti, je nyní živější než kdy 
předtím. První tým mužů, který Mapei vlastní od roku 2003, přešel z italské Serie 
C2 do Serie A a v roce 2016 dokonce hrál Evropskou ligu. 

Láska k umění a kultuře je na druhé straně základem trvalého partnerství s 
operou La Scala. Po prvotním přihlášení jako „oficiální registrovaný podporovatel“ 
byly úzké vazby s touto světoznámou milánskou instituci posíleny příspěvkem 
společnosti k restrukturalizaci a obnově opery s pomocí technologie a výzkumu 
Mapei. V roce 2008 se Mapei stala „Zakládajícím partnerem“ a od roku 2016 do 
roku 2019 byl členem představenstva Giorgio Squinzi. Pomocí stejného přístupu 
Mapei dlouhodobě podporuje různé další projekty pro podporu kultury a umění. 


