CONNY CZYMOCH
German journalist
Television moderator
Media coach
Conference facilitator

Conny Czymoch menjadi tuan rumah "Phoenix - The day", program kapal berita
dan urusan terkini di Phoenix. Dia telah mewawancarai dan mengadakan
konferensi dengan para pemimpin internasional mulai dari Kofi Annan hingga Bos
NASA Michael Griffin atau kanselir Jerman Angela Merkel, hingga - pada hari-hari
awal di Hong Kong dan Kenia - tokoh perdagangan manusia anti-manusia Lea
Ackermann atau pemenang hadiah perdamaian Nobel Wangari Maathai , pencipta
gerakan Green Belt.
Setelah mempelajari ekonomi dan hubungan internasional di Universitas Reading,

Topics
Facilitators

Inggris, Conny Czymoch kembali ke Cologne untuk menjalani pelatihan
jurnalistiknya, kemudian bekerja selama satu tahun untuk TV dan Radio Hong
Kong, sebelum menjadi penulis radio lepas untuk Deutschlandfunk, WDR,
Deutsche Welle - ( dimana dia melaporkan dari Kenia selama 3 bulan pada tahun
1987).
Beralih media - dari radio ke TV (Sat1, CNN, Phoenix) - dan menambahkan tahap
konferensi, Conny selama 20 tahun terakhir menjadi moderator / fasilitator dengan
kompetensi dan senyum kemenangan. Pada acara-acara nasional dan internasional,
ia memiliki spesialisasi dalam "menerjemahkan": antara politisi dan orang-orang
"normal", antara muda dan tua, antara manajemen puncak dan lantai toko.
Dua bidang minat yang luas telah menjadi fokus utama pekerjaannya: - yang
pertama: berfokus pada masalah kerjasama ekonomi global dan integrasi sosial,
mulai dari pengurangan AIDS atau kelaparan, hingga migrasi internasional dan
pasar tenaga kerja, gender dan manusia. perdagangan manusia. - kedua: membuat
kemajuan teknologi dan perkembangan masa depan seperti astronautika, teknologi
Microsystems, ITC, dunia otomotif atau perubahan iklim dapat dipahami, untuk
khalayak khusus atau khalayak umum.
Dalam acara perusahaan, ia telah bekerja untuk BMW, Daimler (Chrysler),
Siemens, Carl Zeiss, SAP, Microsoft, EnBW - dan sejumlah besar perusahaan dan
organisasi berukuran sedang. Di antara pelanggan regulernya adalah kementerian
federal untuk penelitian dan pengembangan, BMBF, kerja sama ekonomi, BMZ, dan
ekonomi, BMWi, serta beragam Direktorat UE. Dalam banyak kesempatan, ia telah
bekerja untuk agen pembangunan seperti GTZ, atau InWent. Pada 2009, ia
menemani Dewan Pemimpin Bisnis UNHCR ke kamp-kamp pengungsi di Afrika
Selatan, dan meliput perjalanan itu di blog dan film internet.
Conny Czymoch juga seorang pelatih eksekutif untuk pelatihan wawancara dan
presentasi media. Moderasi / fasilitasi dan pelatihan media dalam bahasa Jerman
dan Inggris (orang-orang yang berbicara dalam bahasa Prancis menyambut untuk
merespons dalam bahasa mereka sendiri).
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