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Najbolji veliki izvoznik u 2018. 

 

Danas je u zagrebačkom hotelu Westin održana 14. konvencija hrvatskih izvoznika pod nazivom 

„Uloga izvoza u modernoj gospodarskoj politici“, u sklopu koje su dodijeljene nagrade Zlatni ključ za 

najbolje hrvatske izvoznike u 2018. godini. Ovo je posebno priznanje izvrsnosti hrvatskim izvozni-

cima koje dodjeljuje udruga Hrvatski izvoznici u suradnji sa svojim partnerima, a ove je godine podi-

jeljeno 19 nagrada.  

AD Plastik je dobio nagradu za najboljeg velikog izvoznika u 2018. godini koju je u ime kompanije 

preuzeo predsjednik Uprave Marinko Došen koji se zahvalio u ime nagrađenih: „Ova nagrada po-

tvrđuje kako svoje poslovanje usmjeravamo u pravilnom smjeru, ali za nas je ona prije svega obveza 

kako bismo u budućnosti bili još bolji. Pozdravljamo mjere i inicijative koje Vlada poduzima kako bi 

nama izvoznicima olakšala poslovanje na iznimno zahtjevnom globalnom tržištu. Vjerujem kako će 

u budućnosti biti još odlučniji u potporama hrvatskoj proizvodnji i izvozu koji su okosnica gospodar-

stva. Kako bismo uspješno poslovali na svjetskim tržištima moramo biti konkurentni, a to je moguće 

samo uz smanjenje poreznog i troškovnog opterećenja poslovanja. Ujedno s nestrpljenjem iščeku-

jemo i podržavamo uvođenje eura jer to će izvoznicima uvelike olakšati poslovanje.“ 

Osim osvojene nominacije, AD Plastik je bio nominiran u još tri kategorije i to kao Najinovativniji 

izvoznik, Najbolji izvoznik u Francusku i Najbolji izvoznik u Sloveniju u 2018. godini.  

Podaci za 2018. godinu govore kako izvoznici čine svega 15 posto poduzeća u Hrvatskoj, a istovre-

meno zapošljavaju 52 posto sveukupno zaposlenih te je njihov udio u ulaganjima u razvoj više od 

70 posto. 
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O AD Plastik Grupi 

Jedni smo od vodećih dobavljača automobilske industrije u Istočnoj Europi, a naša je osnovna djelatnost razvoj i proizvo-

dnja komponenti za interijere i eksterijere vozila. S više od 35 godina iskustva, osam tvornica u pet zemalja i 3.000 talen-

tiranih zaposlenika različitih profila, posvećeni smo iznalaženju najboljih rješenja za svoje kupce. Proizvodimo više od 

milijun različitih dijelova godišnje za preko osamdeset modela vozila koji se isporučuju u 24 zemlje diljem svijeta. Naši se 

proizvodi nalaze u vozilima najvećih svjetskih proizvođača automobila poput Renault Grupe, PSA Grupe, FCA Grupe, VW 

Grupe, Suzukija, Bentleya, Toyote, Nissana, Forda, Opela, BMW-a, Dacia, Daimlera, VAZ-a, GM-VAZ-a, Daewooa, Mit-

subishija i mnogih drugih. 

Dionicom ADPL trguje se na Vodećem tržištu Zagrebačke burze, a više informacija o AD Plastik Grupi možete pronaći na 

www.adplastik.hr. 
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