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Největší okená řská skupina Window Holding má novou 
marketingovou ředitelku 
 
Praha, 3. srpna 2009 – Marketingovou ředitelkou okená řské skupiny Window Holding 
byla v červenci jmenována Simona Polášková. Doposud p ůsobila v marketingovém 
oddělení ve spole čnosti Plze ňský Prazdroj, kde zastávala řadu seniorských 
marketingových pozic. Ve skupin ě Window Holding, která je nejv ětším výrobcem 
otvorových výplní na českém trhu, bude mít na starosti řízení marketingu  pro celé její 
portfolio. 

 
Simona Polášková absolvovala v roce 1991 hotelovou školu. Zaměření na oblast marketingu 
ji provázelo již od počátku její kariéry. Po dokončení studií nastoupila do hotelu 
Intercontinental Praha do marketingového oddělení a v dalším vzdělávání a sběru 
zkušeností pokračovala ve společnosti British American Tobacco. V roce 2001 pak přešla do 
společnosti Plzeňský Prazdroj, kde zastávala seniorské manažerské pozice pro značky 
Gambrinus a Radegast. Poslední léta své kariéry v Plzeňském Prazdroji věnovala 
marketingovým inovacím, vývoji nových produktů a projektovému managementu. 
 
Na nově zřízené pozici marketingové ředitelky Window Holding bude pracovat na 
vybudování a úspěšné implementaci efektivních marketingových strategií celé skupiny, která 
sdružuje značky Vekra, OTHERM a TWW. 
 
Simona Polášková je vdaná a s manželem vychovává šestnáctiměsíčního syna. K jejím 
zálibám patří literatura a lukostřelba. 
 
 
O skupin ě Window Holding a.s.: 
Skupina Window Holding a.s. vznikla spojením tří významných výrobců otvorových výplní v 
České republice - Vekra, OTHERM a Top Wood Windows (TWW) v roce 2008. Je největším 
výrobcem oken a dveří na českém trhu a jejím cílem je být nejsilnější okenářskou skupinu v 
regionu střední Evropy. Pod Window Holding patří pět moderních výrobních závodů, které se 
nacházejí ve Staré Pace, v Lázních Toušeň, ve Velkém Meziřičí, v Husinci a v Zašové na 
Moravě. Dohromady zaměstnává přibližně 1000 zaměstnanců. 

 
 
 
 
 
 


