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Představujeme Patricka Dueppuis, nového prezidenta společnosti Swagelok Česká republika,
Polsko, Slovensko
Chcete-li změnu, začněte dělat věci jinak – Když mi bylo 15 let
přemluvil jsem rodiče, aby mi místo účasti na rodinné dovolené
umožnili jít na letní brigádu do skladu v distribučním centru Swagelok v
německém Stuttgartu. Bylo to v roce 1996 a byl to můj první kontakt se
společností Swagelok. V té době jsem netušil, jak velký význam bude
mít toto rozhodnutí pro moji budoucí kariéru.
Po absolvování přijímacích zkoušek na technickou univerzitu v roce
2001, mi společnost DaimlerChrysler nabídla účast v jejich trainee
programu, a tak jsem se stal asistentem vedení průmyslového obchodu.
V roce 2004 jsem promoval, což mi otevřelo dveře do finančního
oddělení, kde jsem zastával funkci entry-level controller. Na této pozici
jsem měl možnost dále zdokonalovat své obchodní a finanční
dovednosti.
Moje kontakty s firmou Swagelok ve Stuttgartu se během mé práce u
DaimlerChrysler nikdy nezpřetrhaly. V roce 2006 hledal Swagelok
Stuttgart nového vedoucího zpracování objednávek. Tento post se dal kombinovat s mým dálkovým
studiem, a tak jsem se rozhodl znovu připojit k rodině Swagelok.
Po ukončení magisterského studia v oboru mezinárodního marketingu na Švýcarské univerzitě dálkových
studií aplikovaných věd v Brigu, jsem získával další zkušenosti v oblasti účetnictví a zákaznického servisu
na pozici manažera oddělení Custom Solutions. Vysoká odbornost a technické znalosti týmu
zákaznických řešení pomohly našim zákazníkům vnímat společnost Swagelok nejen jako prodejce
komponent, ale především jako poskytovatele komplexních řešení.
Vzhledem k tomu, že jsem byl vždy otevřený a ochotný podstupovat nová dobrodružství, jsem byl v roce
2011 jmenován regionálním obchodním zástupcem. Na této pozici jsem budoval partnerské vztahy s
našimi zákazníky v oblasti chemie, petrochemie, automobilového průmyslu, výzkumu a vývoje a
energetiky a získal jsem cenné zkušenosti s vedením malého obchodního týmu, který plnil potřeby
zákazníků z regionální kanceláře.
V roce 2018 jsem byl připraven na novou výzvu, a tak jsem se připojil k týmu distributorské podpory
společnosti Swagelok (USA) na pozici business consulting manager. Mimo jiné jsem zde vedl tým, který
pomáhal sdílet úspěchy společnosti Swagelok jakožto poskytovatele řešení na veletrhu ACHEMA.
Je mi ctí nahradit Reinholda Schustera na postu prezidenta společnosti. Reinhold byl naším distributorem
od roku 2014 a jeho více než čtyřicetiletá kariéra u společnosti Swagelok byla plná úspěchů, na které
může být právem hrdý.
Jménem našeho týmu je mi potěšením představit Vám společnosti Swagelok Česká republika, Polsko a
Slovensko – The Central Fluisystems s.r.o. Jsme připravení stát se nepostradatelným, důvěryhodným a
plně integrovaným partnerem Vašeho hodnotového řetězce. Slibuji, že i nadále budeme dělat maximum,
abychom uspokojili Vaši potřebu optimalizace fluidních systémů prostřednictvím technických školení,
služeb a inovativních a revolučních řešení.

