PŘEDPROGRAM
15.00 – 16.00 hodin
Prohlídka firmy
Knauf AMF GmbH & Co. KG
Knauf AMF se již několik desetiletí řadí k předním
evropským výrobcům podhledových a stěnových systémů a disponuje celosvětovou prodejní a servisní sítí.
Se svými sedmi silnými značkami nabízí firma
rozsáhlý sortiment produktů pro široké využití.
Funkčnost, design a životní prostředí jsou pro Knauf
AMF základní požadavky při vývoji veškerých
systémových řešení.

NAJDETE NÁS NA ADRESE

POZVÁNKA

Forum AMF
Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsenthal-Siedlung 15
D-94481 Grafenau

3. BAVORSKO-ČESKÝ
DEN PRO FIRMY

 www.knaufamf.com/de

 Elsenthal-Siedlung 15, 94481 Grafenau

01.04.2019 // 17.00 hodin
Předprogram od 15.00 hodin

Je nutné se přihlásit!

PŘIHLÁŠENÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Přihlášení a bližší informace obdržíte u paní
Ing. Jaroslavy Pongratz, manažerky kontaktních
sítí Bavorsko – Čechy:

Informovat se můžete zde:
 www.niederbayern.de
 www.beratungsbueros.eu
 www.europaregion.org
 www.ihk-niederbayern.de
 www.hwkno.de
 www.rhkpk.cz
 www.jhk.cz
 www.khkkk.cz
 www.ise-monitor.eu

 j.pongratz@euregio-bayern.de

 +49 170 8118194
Přihlášení na akci a předprogram zasílejte nejpozději
do 27. března 2019.

FORUM AMF, GRAFENAU

Vstup na celou akci je zdarma.
Všechny přednášky budou simultánně dvojjazyčně
(česky a německy) tlumočeny. V rámci zajištění přeshraničního
networkingu budou tlumočníci k dispozici zdarma během
celé akce i po skončení přednášek.

JIHOČESKÁ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA

TÉMA

PROGRAM

POŘADATELÉ A PARTNEŘI

VYNIKAJÍCÍ SERVIS JISTÍ BUDOUCNOST

15.00 // PŘEDPROGRAM

POŘADATELÉ

Již téměř ve všech odvětvích představuje servis dynamickou rostoucí oblast. Digitalizace umožňuje vytvářet
nové servisní modely napříč odvětvími.

Prohlídka firmy Knauf AMF GmbH & Co. KG

Digitalizace vytváří prostor pro nové služby. Současně
také mění současné procesy a přispívá k propojení doposud oddělených systémů služeb. Tím se vytváří potenciál pro přidanou hodnotu, popř. to vede až k novým,
částečně dokonce disruptivním, obchodním modelům.
3. Bavorsko-český den pro firmy chce ukázat, jaké
nové možnosti se firmám nabízí a jakým způsobem
mohou profitovat.
Využijte také naši přeshraniční platformu k tomu,
abyste v rámci „get together“ získali kontakty na firmy
a vysoké školy z Čech a Bavorska a na základě nich
tak vytvořili nové obchodní kontakty.
Srdečně na tuto akci, která se zaměřuje na všechna
odvětví, zveme zástupce firem, univerzit, výzkumných
center, studenty a další zájemce.
EVROPSKÝ REGION DUNA J-VLTAVA
NIEDERBAYERN-FORUM
PRŮMYSLOVÁ A OBCHODNÍ KOMORA DOLNÍHO BAVORSK A
ŘEMESLNICK Á KOMORA DOLNÍ BAVORSKO-HORNÍ FALCKO
KRA JSK Á HOSPODÁŘSK Á KOMORA K ARLOVARSKÉHO KRA JE
KRA JSK Á HOSPODÁŘSK Á KOMORA V PLZEŇSKÉM KRA JI
JIHOČESK Á HOSPODÁŘSK Á KOMORA

17.00 // PŘIVÍTÁNÍ A ZAHÁJENÍ
Dr. Olaf Heinrich
Prezident krajského sněmu Dolního Bavorska
Předseda Evropského regionu Dunaj-Vltava
Předseda Niederbayern-Forum
Helga Weinberger
Zástupkyně zemského rady okresu Freyung-Grafenau
Moderované přivítání bavorských a českých
hospodářských komor a diskuze

JIHOČESKÁ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA

PARTNEŘI

17.30 // TEMATICKÉ PŘEDNÁŠKY //
BEST PRACTICE
„Produkce se servisní kompetencí – trend nebo model
zajišťující dlouhodobý úspěch?“ Karl Wenig //
Knauf AMF GmbH & Co. KG // jednatel
„Potenciál digitálních služeb v průmyslových
technologiích“ Dr.-Ing. Christian Reischl //
ZF Friedrichshafen AG // Data Analytics

18.00 // KEYNOTE
„Servitizace – integrace zákazníků a individualizace
prostřednictvím inovací služeb“
Dr. Stefan Mang // CenTouris // jednatel

18.30 // GET TOGETHER
Přeshraniční networking napříč odvětvími při
bavorském občerstvení

ZÁŠTITA
Během akce budou zhotoveny fotografie a zvukové nahrávky. Účastí na akci
potvrzuje návštěvník souhlas k využití a zveřejnění těchto fotografií
a nahrávek za účelem podání zpráv o akci, popř. informování o nabídce služeb
pořadatelů. To zahrnuje i zveřejnění na internetových stránkách a sociálních
sítích.

Dr. Olaf Heinrich, prezident krajského sněmu
Dolního Bavorska
Bc. Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka
Karlovarského kraje

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

