
 
 

Tisková zpráva 
 

Společnosti Nordic Consulting Team GmbH a ORRO GROUP a.s. 
uzavřely dohodu o vzájemné spolupráci 
 

Partnerství pomáhající českým firmám se vstupem na německé a nordické trhy 
 

Hamburg, 5. prosince 2018 - Nordic Consulting Team GmbH, přední německý obchodní a marketingový 

konzultant a česká společnost ORRO GROUP a.s. poskytující exportní/importní poradenství se dohodli na 

vzájemné spolupráci. Jejím předmětem jsou konzultační a manažerské služby určené českým 

společnostem majícím zájem o vstup na německé a nordické trhy. Partnersví zahrnuje rovněž úzkou 

spolupráci v oblasti coachingu pro manažery a obchodníky. 

 

Obě společnosti disponují bohatými zkušenostmi získanými nejen na svých domovských trzích. Jejich 

představitelé postavili základy své nynější spolupráce na dlouholetém profesním i osobním přátelství  

z období, kdy zastávali vedoucí pozice ve zpracovatelském průmyslu. 

 

Peter Bundgard, generální ředitel společnosti Nordic Consulting Team, říká: ” Léta jsem snil o tom,  

že se jednou budu věnovat podpoře vstupu a úspěšného působení zahraničních firem na německých  

a nordických trzích. Potřebné zkušenosti jsem získal díky své 25 let trvající práci pro významné 

mezinárodní společnosti v Německu. Velmi mě těší, že nyní mohu díky svému partnerství se společností 

ORRO GROUP portfolio svých služeb tímto směrem rozšířit.” 

 

Blanka Chudobová, předsedkyně představensva ORRO GROUP dodává: ” Partnerství se společností 

Nordic Consulting Team vytváří velice efektivní pracovní symbiózu. Těšíme se na to, až budeme společně 

sledovat obchodní úspěchy svých klientů na německých a nordických trzích.” 

 

Nordic Consulting Team GmbH (www.nordic-consulting-team.com) 

Nordic Consulting Team je mezinárodní konzultační společnost poskytující komplexní obchodní  

a marketingové poradenství firmám, které chtějí obchodně uspět na území Německa a nordických států. 

Firemní tým tvoří zkušení podnikatelé s výrazným ”hands-on” přístupem k řešení úkolů. Nordic 

Consulting Team GmbH nabízí vedle svých konzultačních služeb také služby interim managementu. 

 

ORRO GROUP a.s. (www.orro-group.com) 

Jednou z hlavních aktivit společnosti ORRO GROUP je obchodní a marketingové poradenství při exportu 

českých výrobků a služeb na německé a nordické trhy a importu zahraničních výrobků a služeb na český 

trh. 

 

Kontakt: 

Nordic Consulting Team Bundgard GmbH   ORRO GROUP a.s. 

telefon: +49 (40) 69796813     telefon: +420 775 030 135 

e-mail: info@noco-team.com     e-mail: blanka.chudobova@orro-group.com 

www.nordic-consulting-team.com   www.orro-group.com  
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