
S p o l o č n o s ť
Alpine patrí
m e d z i

najznámejšie a najlepšie
značky, ktorá ovplyvňuje a
určuje ďalší vývoj na poli
mobilnej technológie.

Vlastniť produkt s ich logom je niekedy
"kráľovskou" výsadou. Prečo? Pretože ich nové
logo predstavuje ďaleko viac ako sa zdá. Každá
z piatich čiar, ktoré sa nachádzajú pred
samotným názvom patria určitej oblasti.
Konkrétne je to inžinierska, výrobná,
marketingová, servisná a partnerská
stratégia, ktorú výrobca dotiahol k dokonalosti.
Samozrejme tak to nebolo od začiatku. Na
začiatku bola len malá dielnička s jedným
zverákom. A tá bola za siedmymi dolami a
siedmymi horami - teda v Japonsku. Ale teraz
naozaj Alpine ako ho poznáme dnes bol na
začiatku známo neznámy pod názvom Kataoka
Electric Co. Ltd (Company Limited - niečo ako
eseróčka). Táto spoločnosť bola založená v
Novembri roku 1948 a mesiac na to už začala
vyrábať a predávať otočné vypínače. Do roku
1998 ich vyrobili 30 biliónov. Názov spoločnosti
vznikol z mena zakladateľa Masatoka Kataoka. 

1949 - Spoločnosť Kataoka Electric začala
vyrábať aj kapacitory s nastaviteľnou kapacitou
a postavila pobočku Osake, ktorá sa dnes
nazýva Kansai Branch. 

1954 - Začali predávať televízne VHF
tunere a kapacitory sa začali exportovať do
zahraničia (väčšinou do Argentíny). 

1958 - Výroba sa rozširuje a o
potenciometre

1960 - Na rad prišla aj výroba FM tunerov
a aby sa pokryl dopyt postavila sa aj nová
výrobná hala Yokohama Plant. 

1961 - Prvykrát prišlo na pretras vydanie
akcií a tak v Apríli ide Katoka Electric na burzu

v oblasti elektronických komponentov.  
1963 - Otvára sa pobočka v americkom

New Yorku a výrobné linky začínajú produkovať
UHF televízne tunere.

1964 - Ministerstvo medzinárodneho
obchodu a priemyslu dáva spoločnosti
ocenenie za najväčšie prispenie k exportu.
Dostáva ho šesť krát za sebou. Ocenenie
evidentne posilnilo ďalšie kroky firmy a tak sa
zakladá o dva mesiace nová spoločnosť s
názvom Tohoku Alps. O mesiac na to sa otvára
nová výrobná hala vo Furukawe. Napriek tomu,
že nová fabrika vyšťavila firemné konto, púšťa
sa do prvého riskantného spolčenia sa s
indickou spoločnosťou Kel Components
Private. Neskôr sa to ukázalo ako dobrý krok.
Ešte toho roku v Decembri stihli zmeniť názov
firmy na Alps Electric. 

1966 -  Otvára sa ďalšia hala, tentoraz v
japonskom El Doráde Wakua. V Septembri sa
spoločnosť rozhodla zaútočiť aj na starý
kontinent. Ako svoje sídlo si vybrali Západné
Nemecko a konkrétne Duesseldorf. 

1967 - 10.Mája sa zakladá spoločnosť Alps
- Motorola Inc., ktorá je dnes známa pod
menom Alpine Electronics a začína vyrábať a
predávať kazetové prehrávače. V Auguste sú

na Tokijskej burze číslom jedna. Spoločnosť
Hachiman Electronics využila túto šancu a
presunula svoju výrobu magnetických hláv pod
ochranné krídla Alps Electric. Takže v
skutočnosti vznik Alpine sa datuje práve od
tohto roku.

1968 - V tomto roku sa otvárajú ďalšie
fabriky Soma Planmat a Niigata Plant. 

1969 - Aby sa mohla spoločnosť ďalej
rozširovať predáva ďalšie podiely akcií. Tým sa
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kapitál firmy podstatne zvyšuje. 
1970 - V marci sa zakladá nová divízia Alps

Transportation Co. Ltd, ktorá v súčasnosti
nesie názov Alps Transportation Systems
Corp. Vo Furukawe slávnostne otvárajú
vývojové laboratórium Centra Laboratory. V
Auguste vzniká spolupráca s Kórejskou
spoločnosťou Gold Star. V súčasnosti sa
nazýva LG Electrocomponents. V Decembri
ešte stihli skúpiť Taiwanskú spoločnosť
Forward Electronics.   

1973 - Väčšina amerických firiem presúva
výrobu do Brazílie, kde je lacná pracovná sila.
Spoločnosť sa snaží ísť s prúdom a tak sa
zakladá Alps Do Brasil. 

1976 - Začiatkom toho roka sa na trh
dostávajú kazetové mechanizmy a pribúda do
zbierka ďalščia hala Morioka Plant. 

1977 - Mánia pre množstvo výrobných hál
nepozná kraja a tak prečo nepostaviť ďalšiu.
Tentoraz to je Onahama Plant a vzniká aj
zahraničná registrácia (samozrejme v
Spojených štátoch) Alps Electric alebo inak
známa ako Alpine Electronics of America.
Výroba sa rozširuje o mikro tlačiarne. 

1979 - Prvé LCD displeje idú na trh a v
Západnom Nemecku pribudla registrácia Alps
Electric Europa GmbH. 

1980 - Spolu s novými výrobnými halami sa
mierne mení vedenie a zakladá sa sídlo v Hong
Kongu. Výroba sa pre zmenu preorientovala aj
na počítačové komponenty. Do predaja idú
disketové mechaniky.  

1981 - Otovorená je ďalšia administratívna
budova v Teipei aj s prezentačným strediskom. 

1983 - Výroba sa orientuje aj na stabilizéry
a cylindre do videorekordérov. 

1984 - Registruje sa firma aj v Anglicku
(Alps Electtric UK). 

1985 - Odkupuje sa Garden Grove fabrika,
ktorej vlastníkom bol Apple Computer.

1987 - Spoločnosť sa registruje aj v Kórei
a začína tam vyrábať časovače do SRS
airbgagov. 

1988 - V tomto roku a následujúcich dvoch
rokoch sa registruje firma v Írsku, Malajzii a
Škótsku (Anglicko). Podpisuje sa zmluva o
spolupráci medzi Alpine a Neusoft a spolu
zakladajú Inštitút Neu-Alpine Software
Research. Je ho úlohou je vývoj softvéru a
dizajn pre mobilnú, komunikačnú a navigačnú
technológiu. 

1991 - Vzniká komisia pre ochranu
životného prostredia a ukončuje sa výstavba
nového vývojového strediska

1992 - Divízia v Onahame získava
certifikáciu kvality ISO9001. Hneď za ňou ju
nasledujú aj ostatné pobočky. 

1993 - Registrácia spoločnosti v Číne
dostáva názov Ningbo Alps Electronics. V
Sanghai má pre zmenu názov Dalian Alps
Electronics a v Mexiku Alps Electric
Manufacturing Mexico. Dôležitejšie ale je, že
firma vstupuje aj do zábavného priemyslu. V júli
získava Alpine certifikáciu kvality ISO-9001

1994 - Alps vypracoval listinu pre ochranu
životného prostredia

1995 - Otvárajú sa ďalšie divízie väčšinou v
číne s názvami Wuxi, Alps a Tianjin ale otvára
sa aj v Čechách s názvom Alps Czech. 

1996 - Systémova divízia získava
certifikáciu ISO14001. Ostatné ju získavajú do
roku 1999. Podpisuje sa zmluva o spolupráci
medzi Alps Electric Korea a LG Electro -
Components.

1997 - Pracovná skupina, ktorá sa stará o
elektroniku do auta získava certifikáciu QS
9000. Rok na to získava certifikáciu ISO9001
aj divízia zaoberajúca sa magnetickými
zariadeniami. Nasledujú ju všetky pobočky v
Japonsku. 

1998 - Spoločnosť oslavuje 50 - rokov
svojho pôsobenia. 

1999 - Zakladá sa školiace stredisko
2000 - V apríli sa ukončilo štvrté

prezentačné vozidlo spoločnosti. Výroba LCD
displejov sa začína aj v Aomori a na burze v
Nikkei dostáva spoločnosť index 225.

2002 - Pribudáva nová výrobná hala Dalian
Alps Electronics a v Apríli nastáva kompletná
štrukturálna reforma organizácie. Nový
manažéri zakladajú ďalšie pobočky, zakladá sa
aj štipendium v inštitúte informačných
technológii Neusoft v Číne a podpisujú sa
podklady pre "zelenú" energiu. 

2003 - vypisujú sa dlhopisy v celkovej
hodnote 600-biliónov.  

Súčasnosť - Kapitál Alpine sa odhaduje na
20,025,640,000 Yenov (1 Yen = cca 28 Sk)
čo je cca 5,6 bilióna korún. Pre Alpine pracuje
vyše 6000 zamestnanco a na Tokyjskej burze
sú stále na prvej strane. Disponuje tam vyše
160-imi miliónmi akcií. V obehu je však iba
necelých 70 miliónov. Samotný predaj
produktov dosiahol v roku 2003 213 biliónov
yenov. Z toho 115 biliónov dolárov je len z
predaja auto elektroniky. Zisk z toho bol 10
miliárd yenov. V súčasnosti tomu kolosu šéfuje
Seizo Ishiguro. Alpine má 9 výrobných hál v
siedmych krajinách - dve v Japonsku, dve v
Číne, jednu v Spojených Štátoch, Mexiku,
Francúzsku, Kórei a Malajzii. Každá z fabrík je
moderne vybavená a vie okamžite vyrobiť to čo
trh požaduje. Na výrobu sa používa moderná
automatizácia, ktorej najväčšou pýchou je
robot ALROBO. No nezaostávajú za
technológiou ani vysokorýchlostné
automatické stroje na jednotlivé úkony, či
laserová kontrola obvodov. 

Výskum a vývoj nových produktov sa koná v
technologickom centre v meste Iwaki.
Obsahuje najpresnejšie meracie prístroje ako
aj zvukové laboratórium. Vedia simulovať
akékoľvek zvukové podmienky počas jazdy.
Hneď vedľa je laboratórium pre rádiový prenos,
kde sa neustále vylepšujú tunere.
Najmodernejšia technológia, ktorá je tu použitá
sa odhaduje na 25-miliónov dolárov.

Radovan Švec
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