
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení vystavovatelé, vážení obchodní přátelé, 

dovolujeme si Vás pozvat na Česko-německé technologické sympozium, které organizuje Česko-německá obchodní a 

průmyslová komora ve spolupráci s německou spolkovou zemí Severní Porýní  - Vestfálsko. Cílem sympozia je výměna 

znalostí a zkušeností mezi českými a německými odborníky a navázání obchodních kontaktů mezi společnostmi a institucemi 

z obou zemí. Sympozium se uskuteční v příjemném prostředí konferenčních sálů hotelu Holiday Inn přímo u výstaviště. 

Program sympozia naleznete na následující straně. 

Využijte možnost navázat přímý kontakt se zúčastněnými německými firmami v rámci bilaterálních kooperačních rozhovo-

rů, které budou následovat po skončení sympozia (15:15 – 18:00). Rozhovorů se zúčastní tyto firmy:  

 Hugo Miebach GmbH / www.miebach.de                                                     
 TQD Technische Qualitätssicherung Dreiländereck GmbH/ www.tqd-werkstoffpruefung.de                              
 LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH/  www.limo.de                                
 Zink KÖRNER GmbH/ www.koerner-hagen.de                                               

 

Máte-li zájem o účast na sympoziu a/nebo kooperačních rozhovorech, přihlaste se prosím do 21.09.2014.  

Informace o sympoziu, krátké profily německých firem a online přihlášku najdete na našich webových stránkách pod 

tímto odkazem: 

http://tschechien.ahk.de/cz/terminy/event/events/cesko-nemecke-sympozium-spickovych-technologii-na-mezinarodnim-

strojirenskem-veletrhu-2014-inovativni-technologie-ve-strojirenstvi/?cHash=668ac17bc882050c0d5692667ea4e883 

Účast na sympoziu i kooperačních rozhovorech je bezplatná, simultánní tlumočení čeština/němčina je zajištěno. 

Jste srdečně zváni k polednímu rautu a networkingu. 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat a těšíme se na Vaši účast! 

S přátelským pozdravem 

 

Lenka Šolcová 
Competence Center Inovativní technologie 
 
Česko-německá obchodní a průmyslová komora / AHK  Services s.r.o. 

Václavské náměstí 40  |  CZ-110 00 Praha 1   

Telefon +420 221 490 323 | E-Mail: solcova@dtihk.cz |  http://tschechien.ahk.de

ČESKO-NĚMECKÉ TECHNOLOGICKÉ SYMPOZIUM při MSV 2014 / 
KOOPERAČNÍ ROZHOVORY S NĚMECKÝMI FIRMAMI 

 

„INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ“ 
 

Středa, 01.10.2014, 10:00 – 18:00 
Brno, Hotel Holiday Inn, sál Beta (Křížkovského 20) 

 

Technologie povrchových úprav a svařovací technika pro ocelářský průmysl / Laserová 
technika pro zpracování kovů a plastů / Hightech v těžkém strojírenství, Testování ma-
teriálů / Filtrační technika / Průmysl 4.0 / Spolupráce firem s vysokými školami a vý-

zkumnými institucemi 

http://www.miebach.de/
http://www.tqd-werkstoffpruefung.de/
http://www.limo.de/
http://www.koerner-hagen.de/
http://tschechien.ahk.de/cz/terminy/event/events/cesko-nemecke-sympozium-spickovych-technologii-na-mezinarodnim-strojirenskem-veletrhu-2014-inovativni-technologie-ve-strojirenstvi/?cHash=668ac17bc882050c0d5692667ea4e883
http://tschechien.ahk.de/cz/terminy/event/events/cesko-nemecke-sympozium-spickovych-technologii-na-mezinarodnim-strojirenskem-veletrhu-2014-inovativni-technologie-ve-strojirenstvi/?cHash=668ac17bc882050c0d5692667ea4e883
mailto:solcova@dtihk.cz
http://tschechien.ahk.de/


   

 

     
Změny v programu    Za podpory:  
vyhrazeny   
 

ČESKO-NĚMECKÉ TECHNOLOGICKÉ SYMPOZIUM 

„Inovativní technologie ve strojírenství“ 

                                              01.10.2014, Brno, Hotel Holiday Inn (Sál Beta),  

                                              Křížkovského 20 

   
PROGRAM SYMPOZIA  

09:30 – 10:00 Registrace  

10:00 - 10:15 
 

Zahájení sympozia 

Úvodní slovo Česko-německé obchodní a průmyslové komory 
- Bernard Bauer, výkonný člen představenstva 

Úvodní slovo Obchodní a průmyslové komory Dortmund 
- Dominik Stute, International | IHK-Service-Center  

 

 
Tematická část I: Perspektivy spolupráce firem s vysokými školami a  
výzkumnými institucemi 

 

10:15 - 12:00 
 

Moderace: George Geveke, Česko-německá obchodní a průmyslová komora 

1) Severní Porýní-Vestfálsko - Hospodářský region a partner pro strojírenství a 
špičkové technologie 

- Elena Matekina, NRW.Invest 
2) Zkušenosti z praxe - Německo / Severní Porýní-Vestfálsko 

- tbc 
3) Zkušenosti z praxe - Česká republika  

- Vladimír Kulla, Siemens  s.r.o.  
- doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., ČVUT 

4) Německý „Průmysl 4.0“ jako příležitost a inspirace pro ČR 

- tbc 

 

12:00 -13:00  Oběd formou rautu a networking (foyer)  

   

 
Tematická část II: Příklady inovativních technologií z vybraných oblastí stro-
jírenství v Německu / Severním Porýní –Vestfálsku a v České republice 

 

13:00 - 14:40 
 

Moderace: Dominik Stute, Obchodní a průmyslová komora Dortmund 

1) Inovativní technologie povrchových úprav v ocelářském průmyslu 
- Alexander Harder, Zink KÖRNER GmbH 

2) Laserová technika pro zpracování kovů a plastů 
- Dr. Maxim Minosian, LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH 

3) Nedestruktivní testování a analýza materiálů 
- Jacqueline Hildebrandt, TQD GmbH 

4) Špičkové technologie v těžkém strojírenství 
- Ing. Jiří Petržela, Ph.D., Vítkovice Heavy Machinery a.s. 

5) Filtrace tekutin ve strojírenském průmyslu 
- Frank Droese, Dango & Dienenthal Filtertechnik GmbH 

 

14:40  - 15:00 Diskuse, shrnutí a ukončení sympozia   

15:15 - 18:00 
Bilaterální kooperační rozhovory s německými firmami  
Přihlášení možné na solcova@dtihk.cz  

 

 


