
2021
– shrnutí a výhled



2021 – malý ale efektivní tým

+ Renata a Petra , ostatní servisní technici 

a všichni další milí a podstatní externí 

spolupracovníci



2021

Mirek u nás není ještě ani půl roku, ale už se 

stačil stát velmi platným členem týmu. Stará 

se o technické záležitosti, mikromanipulátory 

a mikroskopy, lasery a SW Time Lapse 

přístrojů.

Nový kolega Mirek Hons



2021 – tržby rostly

2021

Jsme a zůstáváme jen malou firmou.

Díky Vašim objednávkám a díky obnoveným 

prodejům za hranice CZ+SK letos nicméně tržby 

pěkně rostly.



2021

LifeM antivibrační stoly – jen občasný prodej, 

žádné finanční terno, ……ale dobře pomáhají. 

Letos odešly i do Německa, Srbska, Norska, 

Španělska a na Ukrajinu

2021 naše vlastní výrobky



2021 naše vlastní výrobky

2021

Pant pro vertikální vyklápění mikromanipulátoru

Držák dvou kapilár (Synga)

Kroužek pro přenášení a 

ohřívání Kitazato misky před 

vitrifikací



Úzké vztahy s nejbližšími partnery

2021

Výroba skleněných mikronástrojů v Praze Běchovicích. V letech 2018-19 

investice do výrobních kapacit a robotizace, v letech 2020-21 do rozšíření 

nabídky, nových typů kapilár. Zhruba 70% výroby odchází distributorům za 

hranicemi CZ+SK



Úzké vztahy s nejbližšími partnery

2021

Spolupráce s Eppendorfem je 

znamenitá – v jiných zemích i doma. 

Výrobky Eppendorf představují 

významnou část našich tržeb a prodej 

dále roste. Snad ještě více si ale 

ceníme firemní kultury Eppendorfu, 

kterou se snažíme uplatňovat i v LifeM 

a někdy si i s hrdostí připadáme jako 

IVF/Medical filiálka Eppendorfu. 

A vůbec největší radost máme ze stálé 

spolupráce s týmem ECS.



2021

V době jarního lockdownu jsme se potěšili 

výtvarnou soutěží pro naše děti. Měli jsme 

luxusní porotu složenou z biologů, klinických 

embryologů ale i profesionálních výtvarníků a 

a dalších přátel se zkušenostmi z fotosoutěží z 

mikrosvěta.

Už jen samotné hodnocení a diskuse v rámci 

poroty byly moc pěkné, následovala on-line i 

fyzická výstava, tu ale kvůli lockdownu 

nemohlo shlédnout mnoho lidí.

Výtvarná soutěž pro děti  
+ výstava veselých buněk



2021

Obrázky z výstavy



https://www.synga.cz/bunka.html

Obrázky z výstavy



…děkujeme za spolupráci v roce 2021….

2021



a přejeme vše dobré 
v roce 2022

2021

.


