Tlačová správa
Praha, 9. február 2007
Prestup desaťročia: DAVID KRAJNÝ mieri do realít
David Krajný, jedna z najvýraznejších osobností stredoeurópskeho potravinárskeho
priemyslu, sa po takmer sedemnástich rokoch mimoriadne úspešného pôsobenia
v spoločnosti Wrigley rozhodol pre zásadnú zmenu svojej kariéry. Na začiatku februára
2007 rezignoval na post riaditeľa Wrigley pre región strednej Európy a začal sa ako majiteľ
master franšízy RE/MAX Česká republika a RE/MAX Slovensko venovať súkromným
obchodným aktivitám.
„Mojou jednoznačnou motiváciou k prestupu bol RE/MAX. Chcel som zmeniť svoju pozíciu
investora a akcionára a začať sa vo väčšej miere a omnoho aktívnejšie než doposiaľ
podieľať na raste tejto spoločnosti v Čechách a na Slovensku. Od roku 2005, kedy RE/MAX
vstúpil na český trh, sme vybudovali sieť spolu 40 pobočiek v Českej a Slovenskej
republike. S 300 maklérmi patríme k najrýchlejšie rastúcim sieťam realitných kancelárií
na oboch trhoch. Náš potenciál rásť a stať sa jednotkou na trhu je nezpochybniteľný a je
pre mňa osobne veľkou výzvou“ hovorí v súvislosti so svojim prestupom popredný český top
manažér.
David Krajný (42) je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, odboru medzinárodný
obchod. Od roku 1990 pracoval v spoločnosti Wrigley, kde sa v priebehu 90. rokov vo
vysokých manažérskych funkciách podieľal na expanzii tejto spoločnosti na
stredoeurópskych trhoch. Vďaka jeho pôsobeniu tu získali žuvačky značky Orbit,
Winterfresh, Airwaves a Hubba Bubba vedúce postavenie. V rokoch 1999 a 2000 pracoval
v centrále spoločnosti Wrigley v Chicagu na pozícii viceprezidenta pre marketing v
Spojených štátoch amerických.
David Krajný žije so svojou priateľkou Luciou v Prahe. Vo svojom voľnom čase rád športuje.
V minulosti sa venoval na vrcholovej úrovni ľadovému hokeju. Je taktiež výborným golfistom
a lyžiarom.
RE/MAX je jednou z najväčších franšízových sietí realitných kancelárií na svete. RE/MAX bol
založený pred viac ako 30 rokmi v Spojených štátoch amerických a od tej doby sa úspešne
rozšíril do 67 krajín sveta. V Českej republike pôsobí od roku 2005. RE/MAX oficiálne vstúpil
na slovenský trh 1.1.2006.
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