VANCOUVER, WA (USA) – April 27, 2016 – Rick Goode, CEO of Columbia Machine, Inc., ogłosił dzisiaj, że
zatrudnił

Mariusza

Gila

na

stanowisko

prezesa.

Pan

Gil

przychodzi

do

Techmatiku

z dużym doświadczeniem w przemyśle budowlanym, głownie kostki brukowej, płyt chodnikowych
i produktów workowanych. Dawniej pracował jako dyrektor zarządzający dla firmy Quick-mix, Dyrektor
sprzedaży i marketingu dla firmy Semmelrock Stein+Design oraz na różnych stanowiskach sprzedażowych
w firmie Henkel.
„Cieszymy się, że Mariusz dołącza do drużyny Techmatiku. Wnosi on z sobą duże doświadczenie. Techmatik
to firma rodzinna z dużym doświadczeniem na rynku. Mariusz dołączy do naszej silnej drużyny liderów, która
budowała Techmatik przez lata - powiedział Dariusz Kupidura, założyciel i obecny prezes Techmatiku S.A.
„Mariusz posiada doświadczenie w zarządzaniu firmami, które wykorzystywały rozwiązania dostarczane przez
nas do klientów. Z jego energią i umiejętnością reagowania z wyprzedzeniem oraz znajomością wymagań
klientów idealnie dopasowuje się do strategii Techmatiku i całej grupy Columbia. Dariusz będzie ściśle
współpracował z Mariuszem w najbliższych miesiącach, po to aby przyśpieszyć wiele rozwiązań i możliwości,
które pomogą kontynuować znaczący rozwój, jaki nasza firma osiągnęła

przez ostatnie lata. Dariusz

pozostanie jako doradca Techmatiku w najbliższej przyszłości” - powiedział Rick Goode.

O Columbii
Założona w 1937 roku firma Columbia Machine jest przedsiębiorstwem rodzinnym prowadzonym obecnie
przez trzecie pokolenie. To światowy lider w projektowaniu, produkcji i wsparciu sprzętowym świadczonym dla
różnych branż. Współpracuje z klientami z ponad 100 krajów na całym świecie. Główne portfolio produktów
firmy to rozwiązania z zakresu węzłów betoniarskich, urządzeń do produkcji wyrobów betonowych, form do
urządzeń produkcyjnych, maszyn i robotów pakujących, systemów przenośników, manipulatorów i usług
produkcyjnych.

O Techmatiku
Założony

w

2004

roku,

Techmatik

jest

położony

w

Tarnobrzeskiej

Strefie

Ekonomicznej

w Radomiu w Polsce. Należy do grupy Columbia Machine. Oferta Techmatik obejmuje m.in. do projektowanie
i produkcję wysokiej jakości form i maszyn, nowoczesne wibroprasy, kompletne linie technologiczne,
betonownie,
oraz

urządzenia

towarowego.

Ponadto

i dozowania, paletyzery,
certyfikaty ISO.

związane
uzupełnieniem

z
oferty

procesem
Techmatiku

betonu
są

wibroprasowanego

rozwiązania

do

mieszania

rozwiązania mieszające oraz sprawnie działający serwis. Firma posiada

