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200 kooperačních rozhovorů na čtvrtém ročníku 

CEE Procurement & Supply Forum 

Praha 31. října 2017 – O možnostech a silných stránkách střední 

a východní Evropy jako regionu pro nákupčí diskutovali 26. října 

experti, nákupčí z Německa, Rakouska a Švýcarska s dodavateli ze 

zemí střední a východní Evropy. Česko-německá obchodní 

a průmyslová komora (ČNOPK) a německá Asociace pro řízení 

materiálů, nákupů a logistiky (BME) uspořádaly čtvrtý ročník CEE 

Procurement & Supply Forum opět v Praze. „Jak dobří jsou dodavatelé 

ze střední a východní Evropy, obzvlášťě z Česka, ukazuje každý rok 

náš konjunkturální průzkum, ve kterém zahraniční investoři pravidelně 

řadí tento faktor mezi pět nejlepších,“ prohlásil Bernard Bauer, výkonný 

člen představenstva ČNOPK. 

Kromě přednášek, workshopů, diskuzí a networkingu byl na programu 

matchmaking mezi nákupčími a potenciálními dodavateli ze 13 středo- 

a východoevropských zemí. „I čtvrtý ročník fóra ukazuje, že střední 

a východní Evropa pořád nabízí potenciál. BME a ČNOPK budou 

nadále společně stavět mosty pro německý průmysl. Naši členové 

a nákupčí chválili jak organizaci a kvalitu B2B rozhovorů, tak i 

nadprůměrnou efektivitu matchmakingů organizovaných BME,“ sdělil 

Olaf Holzgrefe, vedoucí oddělení International Business Development 

& Affairs v asociaci BME. Pátý ročník fóra se bude konat na podzim 

roku 2018. 

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. 
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