
TISKOVÁ ZPRÁVA 
V Prostějově 23. ledna 2023 

MICOS TELCOM přechází pod identitu značky PLP

Společnost MICOS TELCOM, přední výrobce pasivních prvků pro optické sítě, mění svoji identitu 
v souvislosti s přechodem pod globální skupinu PLP (Preformed Line Products) se sídlem 
v Clevelandu, USA. Účinnost změny identity PLP CZECH REPUBLIC (MICOS) je okamžitá, přičemž po 
skončení roku 2023 bude společnost vystupovat pouze pod globálním názvem PLP CZECH 
REPUBLIC. Tento proces navazuje na akvizici prostějovského výrobce z roku 2019 a vychází z potřeb 
jednotné komunikace na globálním trhu. 

„V průběhu roku 2022 jsme pečlivě analyzovali vývoj na globálním trhu a potřeby plnění našich obchodních i 
marketingových cílů. Na základě pečlivého vyhodnocení situace jsme se rozhodli pro přechod identity ke značce 
PLP,“ uvedl Jiří Novák, EMEA* Sales Director společnosti MICOS TELCOM. „Tento krok vyplývá také z rozhodnutí 
razantně posílit výrobu řady optických spojek COYOTE®, které se dovážely z USA, u nás v České republice. Naši 
zákazníci tak budou mít vyšší garance dostupnosti a flexibility plnění objednávek, a navíc dosáhneme výrazného 
snížení uhlíkové stopy při obchodním pokrytí celé oblasti EMEA.“ 
Změna identity se během tohoto roku nedotkne oficiálního názvu registrovaného v obchodním rejstříku. Do konce 
roku 2023 zůstává název společnosti MICOS TELCOM s.r.o. a název „MICOS“ bude graficky doplňovat také globální 
brand PLP, aby přechod pod identitu PLP byl pro zákazníky plynulý a srozumitelný. 
Společnost MICOS TELCOM oslaví v letošním roce 33. leté výročí na trhu. Během těchto let se stala respektovanou 
a inovativní značkou na evropském i světovém trhu v oblasti ICT. Dnes patří mezi přední světové výrobce v oblasti 
vývoje a produkce pasivních komponentů pro optické sítě zejména díky komplexní řadě rozvaděčů sítí FTTx. Po 
akvizici koncernem PLP v roce 2019 společnost MICOS TELCOM získala statut „Centre of Excellence“ pro oblast 
telekomunikací a FTTx sítí, kde se stala hlavním obchodním, marketingovým a výrobním ústředím pro celou oblast 
EMEA. Na tento rozvoj navázala i akvizice společnosti HOLPLAST s.r.o. v roce 2022, kdy její lisovna plastů umožnila 
rychlý rozvoj výroby nových produktů v České republice. Výroba ve středu Evropy hraje klíčovou úlohu k rychlé 
obsluze současných i budoucích zákazníků. Stabilní dodávky, služby a komunikace společnosti PLP tak nepodléhají 
globálním problémům s neočekávanými výkyvy v cenách, dopravě a výrobních kapacitách.   
Společnost MICOS TELCOM s.r.o. je nejen předním dodavatelem pasivních prvků pro optické sítě, ale rovněž zajišťuje 
komplexní služby a sortiment pro výstavbu všech typů sítí, včetně podpory 5G technologií. Zabývá se také výrobou 
nabíjecích stanic pro elektromobily a kooperací výrobního procesu pro nejrůznější odběratele. 

Více informací najdete na webové stránce www.micostelcom.cz 

O PLP CZECH REPUBLIC (MICOS) – MICOS TELCOM s.r.o. 

Firma vznikla v roce 1990 jako Micos Telcom a v roce 2019 se stala součástí mezinárodní společnosti Preformed Line Products 
(PLP), která se řadí mezi významné světové vývojáře, výrobce a dodavatele produktů k výstavbě a údržbě nadzemních i 
podzemních sítí. Dnes z Prostějovska exportuje své produkty do více než 70 zemí a disponuje nabídkou více než 1000 položek. Je 
majitelem řady unikátních technologických a technických řešení i držitelem mnoha certifikací včetně ISO 9001, ISO 14001 a ISO 
45001. Jako jedna z mála společností ve svém oboru je schopna nabídnout nestandardní a nová technická řešení přesně na 
míru – od vývoje a výroby prototypu až po testování a nasazení do provozu. 

*EMEA – oblasti: Evropa – Střední východ – Afrika 
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