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Osobní kontakt je základ, shodli se nákupčí i dodavatelé na 

 6. CEE Procurement & Supply Forum v Praze 
  

Praha 23. října 2019 – Více než 300 matchmakingů proběhlo na největším setkání 

nákupčích s dodavateli z 15 zemí střední a východní Evropy. Česko-německá 

obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) a německá Asociace pro řízení 

materiálů, nákupů a logistiky (BME) pro ně 22. října v Praze uspořádaly šestý 

ročník CEE Procurement & Supply Forum. 

 „Digitalizace mění také dodavatelské řetězce, proto je stále důležitější dále se vyvíjet 

a držet krok,“ řekl úvodem prezident ČNOPK Jörg Mathew. „Základem jsou 

dlouhodobé a trvale udržitelné vazby mezi nákupčími a dodavateli. Toto fórum je 

jedinečnou příležitostí k propojení s takovými obchodními partnery,“ dodal.  

V důsledku digitalizace jsou dodavatelé v současnosti vystaveni obrovským změnám. 

Digitální propojení mezi nákupčími a dodavateli bylo proto jedním ze stěžejních bodů 

fóra. „Megatrendy v nákupu, logistice a supply chain se nevyhnou ani regionu střední 

a východní Evropy. Spolu s ČNOPK a dalšími partnery z celého regionu chceme obě 

strany – nákupčí i dodavatele – při těchto technologických změnách spojených 

s digitalizací a globalizací aktivně podporovat,“ sdělil Olaf Holzgrefe, vedoucí oddělení 

International Business & Affairs v asociaci BME.  

Při více než 300 kooperačních rozhovorech se sešli nákupčí převážně z Německa  

a Rakouska s dodavateli z 15 zemí středovýchodní Evropy. Organizátoři a účastníci 

se shodli, že dobré osobní vztahy mezi nákupčími a dodavateli šetří čas, stres a 

peníze. A to byl také cíl fóra. 

Dalším tématem byl lidský kapitál. V něm podle nákupčích a dodavatelů spočívá 

budoucnost. Střední a východní Evropa „má potenciál, který je třeba využít,“ je 

přesvědčená Marta Naumovska Grnarova, jednatelka Zavar Company z Makedonie. 

Region CEE nabízí vysokou kvalitu a produktivitu výroby, která staví na 

kvalifikovaných odbornících a moderně vybavených továrnách, což každý rok 

potvrzuje také konjunkturální průzkum ČNOPK. Kvalita a dostupnost lokálních 

dodavatelů se v něm řadí k top 3 faktorům investiční atraktivity.  
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O ČNOPK:  

ČNOPK je se svými 680 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Její členská základna 

čítá největší investory v zemi, především pak ty z Německa. Posláním ČNOPK je prostřednictvím 

rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys.  

ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor. 
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