
ČNOPK TopEvent 
17/10/2022 | 9:30 am – 9:30 pm

Economic conference by AHK Tschechien during the Czech Presidency of the EU-Council 2022

Představte svou firmu jako resilientního a eficientního performera!

 Nabídka partnerství:
    Premium-Partner / Partner



Cílovou skupinou a adresáty jsou…

Hlavní host

automotive, strojírenství & dodavatelský průmysl

energetika & stavebnictví

IT & elektrotechnický průmysl

farmaceutický & chemický průmysl

maloobchod

finanční, pojišťovací a poradenské služby

2/8

Na mezinárodní ekonomické konferenci

German Czech Economic Forum (GCEF) „e�icient & resilient“ - Driving Tomorrow´s Industry 

se v říjnu 2022 v době českého předsednictví v Radě EU setkají společně špičky z hospodářství, politiky, vědy a výzkumu 

obou zemí a z Evropské komise. Očekáváme přibližně 200 mezinárodních hostů.  

Dr. Robert Habeck
Vicekancléř SRN, spolkový ministr hospodářství

a ochrany klimatu 

politická reprezentace 

věda & výzkum

klíčové podniky 

… nejdůležitějších sektorů 



High-Level-Speakers diskutují na GCEF
výzvy stěžejních témat:

FORMÁTY
Keynotes | Panels | Workshops | Market - Place | Speakers´ & Matching Corner 

Koronavirová krize, válka a energetická krize ukázaly: Eficience & strategická resilience jsou pro naše podniky 

a mezinárodní hospodářské vztahy rozhodující. Resilientní a eficientní hospodářství dokáže v období krize 

absorbovat externí šok, stabilizovat kritické funkce a zajistit budoucí růst!

 Driving Tomorrow´s Industry: nejdůležitější hráči a rozhodující činitelé česko-německého hospodářství, politiky, 

vědy a výzkumu na GCEF prezentují a diskutují řešení a strategie úspěšných přístupů v krizových časech, 

šance a obrovské výzvy, které s sebou přináší udržitelná transformace průmyslu. 

Buďte u toho, společně a udržitelně zajistíme konkurenceschopnost našich průmyslů. 

Prezentujte se jako performer transformace.

Energie

Supply Chain & nákup

Digitalizace & inovace

Bezpečnost

Financování
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Interaktivní 
Market Place:

Inovace a inspirace 
ke stěžejním tématům 
prezentovaná Partnery 
a Premium-Partnery.

Panel-Discussions
se zástupci klíčových firem 

(Premium-Partner),
vědou a výzkumem

a rozhodujícími politiky. Act regionally
 Česko-německé hospodářství:
„Inovace, transformace a vyšší 
 přidaná hodnota“
 Keynote (tba)

 Think globally
„Energetika, průmysl a mezinárodní obchod v transformaci“
 Keynote & Interview: Dr. Robert Habeck
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Partnerské firmy, instituce a jejich experti prezentují 
High-Level-Input v Market-Place ve vlastních stáncích, 
ve workshopech a Face-to-Face-Sessions. 
Ve Speakers´ & Matching Corner diskutují učastníci GCEF 
vlastní otázky a navazují nové obchodní kontakty.

Vicekancléř SRN, spolkový ministr 
hospodářství a ochrany klimatu 

Dr. Robert Habeck

Highlights



Jako Premium-Partner / Partner
GCEF získáte …

…balíček plný Activity a Visibility v  programu GCEF vč. interaktivního 

Market-Place. Stanete se součástí exkluzivní a viditelné byznysové komunity 

a budete mít přednostní přístup a možnost diskuze se všemi dalšími partnery: 

firmami, svazy, vysokými školami a výzkumnými institucemi

z Česka i Německa a dalších zemí.

Vy a Vaše firma se budete moci zviditelnit již před konáním GCEF, 

především na webové stránce akce, v ekonomickém magazínu PLUS, 

e-mailové signatuře ke GCEF, ve vlastní epizodě podcastu a také v našich 

tiskových zprávách ke stěžejním tématům. Na GCEF budete aktivně 

reprezentovat svoji firmu v panelu hlavního programu, ve stánku 

v Market-Place,  ve svém workshopu, který proběhne jako součást 

doprovodného programu, i v dalších fázích konference. 

Vaše logo s označením prémiový partner / partner

bude uvedeno ve filmu ke konferenci GCEF.
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Přehled benefitů
Activity & Visibility
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„PREMIUM-PARTNER“Visibility
Vizuál na hlavním pódiu
GCEF a další vizuály
u vstupu 

Logo 

Prezentace na úvodní 
webové stránce GCEF

E-mailová signatura 
ČNOPK k GCEF

logo a firemní profil (pouze Premium)
s prolinkováním na webovou stránku 
firmy (cca ½ roku)

Logo

Tištěná prezentace 
v ekonomickém 
magazínu PLUS

v příloze k GCEF
„Shape Future Industry“ 
(září 2022)

kanály:
LinkedIn / Facebook / Twitter

Vlastní promostánek
na GCEF

Uvedení v oznámeních, 
tiskových zprávách 
a Social-Med-Events 
k GCEF 

„PARTNER“

(SEKCE „PREMIUM“)

Logo uvedeno
v sekci Partneři

Videoklip
GCEF                      

(SEKCE „PREMIUM“)

(SEKCE „PREMIUM“)

2 STRANY (DVOUSTRÁNKA) 1 STRANA



Kontaktujte nás



„PREMIUM-PARTNER“Activity
Vystoupení jako 
panelový řečník 
v hlavním programu GCEF

jeden ze dvou hlavních panelů
v hlavním programu
(dopoledne)

Workshop v rámci 
doprovodného programu 
GCEF

obsah a formát po dohodě
s organizátorem GCEF

8 VSTUPENEK 5 VSTUPENEK

Hlavní host 
v podcastu ČNOPK
k transformaci 
průmyslu

hlavní host v řadě
audiopodcastů ČNOPK
k transformaci
(zveřejnění léto 2022)

Aktivní účast
na tiskové konferenci
v rámci GCEF

Vstupné
na GCEF zdarma

„PARTNER“
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CENA

„PREMIUM-PARTNER“ „PARTNER“
BALÍČEK BALÍČEK



Cubex Centrum Praha
Na Strži 2097/63

www.cubexcentrum.cz

VENUE

Kontaktujte nás! Dostaneme Vás a Vaši firmu
do popředí jako představitele eficience a resilience.

Martina Jakl
Projektmanagement

Jakl@dtihk.cz
+420 775 740 006

Christian Rühmkorf
Komunikace

ruehmkorf@dtihk.cz
+420 603 882 185

Kontakt
GCEF@dtihk.cz


