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Alejandro Laquidain se stává prezidentem GINETEXu
Pan Alejandro Laquidain byl zvolen prezidentem mezinárodní skupiny pro označování textilu
symboly údržby. Nastupuje po panu Adamu Mansellovi, řediteli UKFT (The UK Fashion & Textile
Association) z Velké Británie.
GINETEX s potěšením oznamuje nástup nového prezidenta, pana Alejandra Laquidaina, který
bude funkci vykonávat po následující dva roky. Byl jednoznačně zvolen Valnou hromadou, která
se konala 23. října 2020 online. Roli prezidenta plně převezme od 1. ledna 2021. V předchozím
období byl viceprezidentem.
Alejandro Laquidain (Španělsko), je ředitelem rodinné firmy Lakidain od roku 1985, která se
specializuje na výrobu krajek, tylu, saténu dalšího sortimentu textilií. Tato firma má sídlo v Navarre
a vlastní textilní továrnu v Argentoně (provincie Barcelony) od roku 1976.
„Pro mě je velkou ctí předsedat GINETEXu a pokračovat v práci, kterou moji předchůdci udělali“
komentoval Alejandro Laquidain. Dále dodává: GINETEX je přední mezinárodní organizace pro
označování textilu symboly údržby a jako taková má před sebou výzvy, které je třeba přijmout.
Během následujících dvou let bych rád posílil globální pozici GINETEXu přivítáním nových
mezinárodních členů propagací smart aplikace pro textilní a oděvní průmysl.
Předchozí prezident GINETEXu a nově zvolený viceprezident na stejném zasedání, pan Adam
Mansell, dodává: Jsem velmi potěšen, že Alejandro Laquidain bude novým prezidentem
GINETEXu. Má obrovsky bohaté zkušenosti v rozvoji obchodních organizací a mezinárodních
orgánů stejně jako celoživotní zkušenost v podnikání v textilním průmyslu – což z něj tvoří
ideálního kandidáta. V odvětví je velmi respektovaný a já se těším, jak jej budu podporovat
v příštích dvou letech.
Během předchozích let Alejandro Laquidain získal významné profesionální zkušenosti v textilním
průmyslu. V letech 2008 až 2019 působil jako prezident v následujících španělských
organizacích: Asociación Nacional de Fabricantes de Tules, Bordados y Encajes (TBE), Federación
Textil Sedera (FTS), Confederación de la Industria Textil - TEXFOR a Consejo Intertextil Español
(CIE).
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Jako člen představenstva Consejo Intertextil Español (CIE) - národního výboru zastupujícího
GINETEX ve Španělsku od roku 2016 - působil v loňském roce jako viceprezident GINETEX. V
současné době je také členem představenstva Federación Textil Sedera (FTS) a Confederación
de la Industria Textil - TEXFOR.
Alejandro Laquidain, který se narodil v roce 1958 v Barceloně, vystudoval textilní inženýrství se
specializací na tkaniny v Obertshausenu (Německo).
O GINETEXu
GINETEX, mezinárodní asociace pro označování textilu symboly údržby, založená v Paříži v roce 1963,
vytvořila mezinárodně použitelný systém označování pro péči o textil založený na symbolech, jehož cílem je
informovat spotřebitele o nejvhodnějším způsobu péče o jejich textil. Použité symboly jsou registrované
ochranné známky a jsou majetkem GINETEX.
GINETEX propaguje symboly po celém světě a koordinuje jejich technický obsah v globálním měřítku - což
je zásadní pro definici a použití tohoto sytému označování péče.
Dnes GINETEX sdružuje 22 členských zemí.

