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ČNOPK: René Harun novým vedoucím oddělení 

podpora odbytu a průzkum trhu 

 

Praha 7. března 2017 – René Harun (43) je od března vedoucím 

oddělení podpora odbytu a průzkum trhu v Česko-německé obchodní a 

průmyslové komoře (ČNOPK) a jednatelem AHK Services s.r.o., 

dceřiné společnosti ČNOPK. „Česko-německý zahraniční obchod běží 

na plné obrátky. Nyní jde o to, abychom společně s klíčovými firmami 

nastartovali top témata, jako je například inteligentní infrastruktura. 

Jsem rád, že se mohu zaměřit právě na tuto oblast. V Česku jsou pro ni 

vynikající podmínky, i vzhledem k postupnému zavádění průmyslu 4.0. 

Také se budeme věnovat vývoji nových obchodních modelů se 

startupy,“ říká Harun. 

René Harun vystudoval germanistiku a historii na Univerzitě Ludwiga 

Maximiliana v Mnichově a podnikovou ekonomiku na vysoké škole 

AKAD Stuttgart. Pracoval jako manažer PR a vztahů s investory ve 

firmě Lycos Europe v Güterslohu. Především má ale dlouholeté 

zkušenosti s podporou německo-ruských hospodářských vztahů. Na 

konci 90. let vedl v Moskvě multimediální projekt společnosti Siemens a 

Goethe-Institutu. V letech 2002-2011 byl vedoucím členského servisu v 

Rusko-německé zahraniční hospodářské komoře v Moskvě a do roku 

2015 působil jako delegát německého hospodářství a vedoucí pobočky 

Severozápad v Petrohradu. Před příchodem do Prahy řídil Íránsko-

německou obchodní a průmyslovou komoru v Teheránu. Hovoří 

německy, anglicky, rusky a má základní znalosti češtiny.  

 

 

O ČNOPK: Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), součást 

celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor, je se 

svými cca 650 členskými firmami největší bilaterální obchodní komorou v ČR. Jejím 

posláním je propojovat český a německý byznys a podporovat ekonomicko-politickou 

spolupráci obou zemí. Českým i německým firmám nabízí služby šité na míru 

a pomáhá jim při vstupu na sousední trh. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem 

pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. Například v roce 

2015 komora rozpoutala v ČR diskuzi k tématu průmysl 4.0 a v roce 2016 

zorganizovala soutěž „Connect Visions to Solutions“, jejímž cílem bylo propojit 

etablované firmy z průmyslu se startupy. 

 

 

 

 

Kontakt: 

Christian Rühmkorf 

tel.: +420 221 490 303 

e-mail: ruehmkorf@dtihk.cz  

 

Fotografie k tiskové zprávě:  

http://tschechien.ahk.de/cz/pro-

novinare/fotogalerie/ 
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