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Obchodním ředitelem okená řské skupiny Window Holding 
se stal Aleš Kot ěra 
 
Praha, 2. července 2009 – Obchodním ředitelem skupiny Window Holding byl v červnu 
jmenován Aleš Kot ěra. Doposud p ůsobil ve spole čnosti OTHERM, která je sou částí 
skupiny Window Holding. Na této nov ě vytvo řené pozici bude zodpov ědný za rozvoj 
obchodních aktivit a dodržení plánovaného obratu ce lé skupiny, která je v sou časné 
době největším výrobcem otvorových výplní na českém trhu.  

 
Aleš Kotěra vystudoval obor Ekonomika a management v dopravě na Českém vysokém 
učení technickém v Praze. V okenářském průmyslu působí již od roku 2000. Nejprve 
pracoval jako nezávislý prodejce firmy OTHERM v Praze a od roku 2004 pak byl ředitelem 
pražské pobočky firmy. Naposledy zastával pozici obchodního ředitele společnosti 
OTHERM. 
 
Ve své nové pozici obchodního ředitele skupiny Window Holding bude mít na starosti kromě 
řízení obchodní činnosti i zajišťování efektivity práce obchodních týmů a hledání nových 
obchodních kanálů a trhů pro odbyt produktů skupiny, která sdružuje značky Vekra, 
OTHERM a TWW. 
 
Aleš Kotěra (32) je ženatý. Jeho největším koníčkem je sport. Kromě, tenisu, hokeje a golfu 
se zajímá i o koně v jakékoliv podobě – živé i ty pod kapotou. Jeho vášní je totiž nejen 
jezdectví, ale i automobily a motocykly. 
 
 
O skupin ě Window Holding a.s.: 
Skupina Window Holding a.s. vznikla spojením tří významných výrobců otvorových výplní v 
České republice - Vekra, OTHERM a Top Wood Windows (TWW) v roce 2008. Je největším 
výrobcem oken a dveří na českém trhu a jejím cílem je být nejsilnější okenářskou skupinu v 
regionu střední Evropy. Pod Window Holding patří pět moderních výrobních závodů, které se 
nacházejí ve Staré Pace, v Lázních Toušeň, ve Velkém Meziřičí, v Husinci a v Zašové na 
Moravě. Dohromady zaměstnává přibližně 1000 zaměstnanců. 

 
 
 
 
 
 


