
 
 

 
Mgr. Olga Stanley 
Manažerka komunikace 
Tel: +420 606 638 233 

Email: olga_stanley@rossmann.cz  
ROSSMANN, spol. s r.o. | Na Pankráci 1683/127 | 140 00 Praha 4 | Česká republika | www.rossmann.cz 

 

Tisková zpráva 

Novým vedoucím property a expanze společnosti 
ROSSMANN se stal Martin Škabrada  

 
 

/2. dubna 2020/ 
 

Síť drogerií ROSSMANN provozující v České 

republice v současnosti 140 prodejen s více než 

900 zaměstnanci má od 1. dubna 2020 nového šéfa 

oddělení property a expanze. Stal se jím Martin 

Škabrada. 

Martin Škabrada (45 let) přichází ze společnosti 

Fortuna, kde působil na pozici Group Head of Retail. 

Přináší si zkušenosti také z drogerie Teta, kde řídil maloobchodní prodejny. 

Ve společnosti ROSSMANN bude mít na starosti záležitosti týkající se správy sítě 

všech poboček a oblast expanze. 

 

---------------------------------------------------- 

O drogerii ROSSMANN: Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v sedmi 
evropských zemích více než 4 000 prodejen a zaměstnává přes 56 000 pracovníků. ROSSMANN 
v České republice je společný joint venture Dirk Rossmann GmbH Německo a A.S. Watson Hongkong. 
A.S. Watson je největší health & beauty retailer s celosvětovým obratem 17 miliard euro a počtem 
obchodů 15 000.  V České republice má ROSSMANN 140 prodejen s ročním obratem téměř 4 miliardy 
Kč. ROSSMANN se řídí potřebami a přáními svých zákazníků. Společnost ROSSMANN jako jediná 
vyvinula výhradně digitální věrnostní program v aplikaci - ROSSMANN CLUB. Ve svých moderních 
prodejnách ROSSMANN nabízí zákazníkům vedle širokého a kvalitního sortimentu značkových 
produktů také výrobky vlastních značek ISANA, Babydream, enerBIO, Alterra, Ideenwelt /Svět 
nápadů/ a další. Výrobky privátních značek Alterra a enerBIO jako první  
v ČR získaly mezinárodní ocenění pečetí kvality GREEN BRANDS za udržitelné podnikání. ROSSMANN 
je rámci svého působení vedoucím na poli udržitelnosti, což dokládá i projekt ve vybraných prodejnách 
Drogerie bez obalu. Od r. 2009 společnost přerozdělila více než  
57 mil. Kč na pomoc ohroženým dětem a rodinám v nouzi. Více informací naleznete na 
www.rossmann.cz. 
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