
                                                 
POZVÁNKA  

 

 
Česko-německé kooperační fórum Strojírenství 2019  
dne 15. 5. 2019 a kooperační rozhovory 

 

 

Vážené dámy a pánové, 

rádi bychom Vás pozvali na Česko-německé kooperační 

fórum Strojírenství 2019, které se koná dne 15. května 

v hotelu angelo, Radlická 3216/1g, 150 00 Praha 5 – 

Smíchov. 

 

Cílem této akce je výměna znalostí a zkušeností mezi českými a německými firmami a navázání 

nových kontaktů. V rámci fóra zazní odborné příspěvky německých i českých referentů, a také se 

zde představí devět německých firem se svými produkty a službami. Akce je určena zejména pro 

výrobní  a obchodní firmy působící ve strojírenském, automobilovém, plastikářském 

a kovozpracujícím průmyslu, zástupce technického a ekonomického tisku a technických vysokých 

škol.  
 

 
Přehled německých firem: 

 Erdwich Zerkleinerungssysteme GmbH | www.erdwich.com 

 HG GRIMME SysTech GmbH | www.hg-grimme.de 

 Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH | www.hufschmied.net 

 HYDRIVE Engineering GmbH | www.hydrive.gmbh 

 Industrie-Hydraulik Vogel & Partner GmbH | www.vogel-gruppe.de 

 J. D. Neuhaus GmbH & Co. KG | www.jdn.de 

 MT Technologies GmbH | www.mt-technologies.com 

 Stammberger Werkzeugbau GmbH | www.stammberger-wzb.de 

 stoba Sondermaschinen GmbH | www.stoba-memmingen.de 

 

Program a přihlášku na kooperační fórum, a také seznam německých firem včetně jejich 

profilu a záměru na českém trhu, naleznete » zde. 

 
 

 

https://www.erdwich.com/
https://www.hg-grimme.de/de/index.php?pg=start.php
https://www.hufschmied-tools.com/de/
https://hydrive-engineering.de/
https://www.vogel-gruppe.de/hydraulik-pneumatik-aggregatebau-service/
https://www.jdngroup.com/de/home.html
https://mt-technologies.com/de/
https://www.stammberger-wzb.de/
http://stoba-memmingen.de/unternehmen/
http://192792.140539.seu2.cleverreach.com/c/38609077/11b9842e12f-pph8ek
http://192792.140539.seu2.cleverreach.com/c/38609052/11b9842e12f-pph8ek
http://192792.140539.seu2.cleverreach.com/c/38609055/11b9842e12f-pph8ek


Se zástupci německých firem je možné domluvit si prostřednictvím ČNOPK ve dnech 15. -

17. května 2019 individuální obchodní schůzku. Tato schůzka se může uskutečnit buď 

15. května 2019 v návaznosti na kooperační fórum v hotelu angelo Prague nebo 16. a 17. května 

2019 v prostorách ČNOPK či po individuální dohodě v sídle Vaší společnosti. 
 

 

Účast na kooperačním fóru i kooperačních rozhovorech je zdarma, podléhá však registraci 

předem. Kapacita omezena. 
 

 

Fórum je simultánně tlumočeno ČJ/NJ. V případě potřeby Vám zdarma poskytneme tlumočení 

i pro Vaše kontaktní rozhovory. 
 

 

Prosíme o Vaši přihlášku do 26. dubna 2019. 
 

Děkujeme za Váš čas věnovaný našim materiálům a těšíme se na Vaši přihlášku. 

 

S přátelským pozdravem 
  

Ivana Faustová, M.A. 
delegace & speciální projekty  
 
AHK  Services s.r.o.    
Česko-německá obchodní a průmyslová komora 
Václavské náměstí 40  |  CZ-110 00 Praha 1   
Telefon +420 221 490 314 |  Fax +420 224 222 200 
E-Mail:  faustova@dtihk.cz | http://tschechien.ahk.de   
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