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Tlačová správa 

Gerhard Müller nový Country Manager a Market 
Developer spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. 

Bratislava, 15. august 2016 – Gerhard Müller sa ujal novej funkcie 

Country Managera a Market Developera spoločnosti BASF Slovensko 

spol. s r.o. s účinnosťou od 1. mája 2016. Jedná sa o novú pozíciu v 

tíme lokálneho manažmentu, ktorá bola vytvorená s cieľom posilniť 

postavenie BASF v krajine.  

Slovensko v uplynulých rokoch zaznamenalo významný ekonomický 

rast a spoločnosť BASF pevne verí, že tento trend bude pokračovať. 

V novej pozícii Müller reprezentuje spoločnosť naprieč všetkými 

relevantnými obchodnými líniami v rámci krajiny, aby spoločnostiam 

aktívnym na Slovensku umožnil jednoduchý prístup k know-how a 

produktom BASF a zároveň vytvoril hlbšie pochopenie lokálneho trhu. 

Müller je vo svoje novej úlohe zodpovedný za strategickú pozíciu 

spoločnosti BASF na Slovensku a za koordináciu aktivít 

podporujúcich rozvoj trhu i krížový predaj jednotlivých obchodných 

divízií. „BASF je na slovenskom trhu úspešná už niekoľko desaťročí 

a má silné väzby na viacerých hráčov. Verím, že moja pozícia môže 

podporiť tento trh ešte viac,“ hovorí Gerhard Müller. „Naše obchodné 

divízie majú riešenia pre takmer každý priemysel a problém, ktorým 

slovenské firmy môžu čeliť. Moja úloha je ich spájať,” dodáva. 

Gerhard Müller je nemeckej národnosti. Má 40 rokov a viac ako 13 

ročné skúsenosti v spoločnosti BASF. V spoločnosti začínal v oblasti 

Controllingu a od roku 2006 zastával rôzne manažérske 

a marketingové funkcie v centrále BASF v Ludwigshafene. Pred týmto 
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vymenovaním viedol oddelenie Talent Management Services pre 

náborové a tréningové služby v Európskom Centre Zdieľaných 

Služieb BASF v Berlíne. Vyštudoval Obchod na Univerzite 

aplikovaných vied v Ludwigshafene a má titul MBA z Univerzity v 

Severnej Karolíne v Greensboro. 

 

O spoločnosti BASF 

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame 

ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. 

Približne 112 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich 

zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti 

BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, 

Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2015 

dosiahla BASF obrat viac ako 70 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú 

obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu 

(AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese 

http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke 

newsroom.basf.com. 

 

BASF v Slovenskej republike 

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom 

inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom 

byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti 

spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného 

prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých 

dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2015 mala spoločnosť 

BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2015 dosiahla obrat vo výške 142 

miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na 

stránke www.basf.sk. 
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