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«Будучи засновником і колишнім генеральним директором компанії "infas Holding", професор Морітц
Гунцінґер отримав визнання як один з найбільш поважних підприємців-засновників у сфері медіа-індустрії
Німеччини, найвідоміший експерт у сфері комунікації в Німеччині, заробив солідну репутацію,
організовуючи заходи, які відвідали ключові особи світу політики і бізнесу» (газета «JF», 2014 р.) - «Корифей
у галузі PR» - (газета «BILD», 2009 р.) - «Морітц Гунцінґер - зірка у сфері зв’язків з громадськістю, політичного
посредництва і кризової комунікації» («SWR», 2004 р.) - «Морітц Гунцінґер зрозумів величезне значення
коммунікації для майбутнього нашої економіки і нашого суспільства, і працює в цій галузі з особливим
творчим підходом» (Гельмут Коль, федеральний канцлер, багаторазовий почесний доктор, 1996 р.) - «Гунцінґер є
одним з найкращих» (Д-р Крістофер Пляйстер, президент Федерального Об’єднання німецьких банків Фольксбанк і
Райффайзенбанк, голова наглядової ради акціонерного товариства «DZ Bank AG», 2000 р.) - «Морітц Гунцінґер
справді належить до тих засновників підприємств нашої республіки, якими захоплюються» (Д-р Інґо Фрідріх,
член і віце-президент Європейського парламенту/EP 2000 р.) - «Вчитися у Морітца Гунцінґера - означає постійно
отримувати позитив від життя», стаття «Спритний PR-профі» («Der Spiegel», 2001/2002 рр.) - «Фактом є те, що
Морітц Гунцінґер є найвідомішим актором в галузі PR» («Horizont», 2003 р.) - «Лоббіювання. Ніхто не
орієнтується в цій галузі краще, ніж Морітц Гунцінґер» («Kress», 2005 р.) - «Морітц Гунцінґер: найвідоміший
фахівець з PR в Німеччині» («Hamburger Morgenpost», 2005 р.) - «Морітц Гунцінґер. Може все, знає все,
владнає все. PR-ґеній. Майстер суспільних мереж, знає всіх і кожного, впевнено почувається за будь-яких
обставин» (газета «BILD», 2007) - «Легенда PR – легендарне поєднання політики, преси і економіки» (Журнал
«W&V» видавництва «Süddeutscher Verlag», 2009 р.) - «Ти першим знайшов спосіб поєднання бізнесу та
політики, і чітко знаєш, як це зробити. Це лоббіювання» (Sandra Maischberger, «ARD-Anchorwoman», 2012 р.) «Морітц Гунцінґер - один із найкращих посередників» («Märkische Allgemeine», 2012 р.) - «Ніхто не забуває
Гунцінґера» (PR-Magazin, 2012 р.) - «PR-професіонал» («Focus», 2012 р.) - «Морітц Гунцінґер, професіонал у
сфері політичних консультацій» («Die Welt», 2013 р.) - «Морітц Гунцінґер: один із найкращих та
найпорядніших німецьких фахівців у галузі комунікації» (Dr. Eduard Grosse, CEO, FCB)

Професор Морітц Гунцінґер

Професор у галузі зв’язків з громадськістю та комунікації
Генеральний директор компанії «Cashcloud AG» та член правління компанії «Gemballa Holding SE» (з 2015 р.)
Засновник та генеральний директор (1979-2004) акціонерного товариства «infas Holding AG», колишня назва
– «Hunzinger Information AG»
Підприємець у галузі ЗМІ
Морітц Гунцінґер - один з найдосвідченіших підприємців у галузі засобів масової інформації в Німеччині,
народився 26 січня 1959 р. у Франкфурті-на-Майні, римо-католик. Освіту здобував у Франкфурті-на-Майні,
Санкт-Ґаллені (Швейцарія), а в 1977 р. закінчив військову академію «Valley Forge Military Academy» в США.
Після повернення до Німеччини, спочатку працював у компаніях «McCann, J. Walter Thompson, Foote, Cone
& Belding» та «Nord-West-Ring». У 1979 р. він заснував материнську компанію «infas Holding AG» (раніше
«Hunzinger Information AG»). Він був головою правління цієї компанії. Свою професійну діяльність
експерта у галузі зв’язків з громадськістю в широкому спектрі економіки, суспільства, науки і політики,
Морітц Гунцінґер закінчив через 25 років. Він організував 1500 прес-конференцій, 500 парламентських
вечорів і 150 політичних салонів, які характеризувалися сильним впливом на цю сферу. Скоро на світ
з’явиться книга «Meine Foreign Affairs – 25 Jahre PR- Praxis»/«Мої міжнародні відносини – 25 років роботи
у галузі PR»), більша частина якої вже написана. Поряд з іншими інтересами, Морітц Гунцінґер працює над
пошуком нових форматів ефективних і економічно прийнятних зв’язків з громадськістю, а також
займається підготовкою еліт в цій галузі. Морітц Гунцінгер нагороджений лицарським орденом
Федеративної Республіки Німеччина «За заслуги» (1999 р.) і почесною медаллю збройних сил Німеччини з
рук Федерального міністра оборони (1998 р.), а також медаллю «Знак Пошани» Київського міського
голови.
Морітц Гунцінґер є професором у галузі зв’язків з громадськістю та комунікації Факультету соціальнопсихологічних наук та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2014
р.), є Почесним професором університету з 2010 р., а також Почесним професором Вісконсинського
міжнародного університету (США) в Україні (2009 р.). Він є почесним доктором філософії обох
університетів, а також був призначений Почесним сенатором Українського вільного університету (2008 р.).
У листопаді 2015 року став Почесним професором Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки.

Морітц Гунцінґер занесений до «Книги рекордів Ґіннеса» (1986 р.). Також отримав інші нагороди, серед них: Подяка
німецького корпусу надзвичайних ситуацій Мальтійського ордену (1992 р.), бронзовий почесний значок ХДС (2000 р.),
срібний почесний значок Християнсько-демократичного союзу працівників та службовців (2003 р.), золотий почесний
значок профспілки машиністів (2002 р.), срібна шпилька Професійної асоціації у галузі громадських зв’язків Німецької
асоціації у галузі громадських зв’язків (2004 р.), лауреат німецької премії з комунікаційного дизайну «За найвищу
якість» центру дизайну Північного Рейну Вестфалії (2000 р.), премія «Типографічна досконалість» Клубу директорів
типографій (1999 р.), а також відзнаки прем’єр-міністра Сербії проф. д-ра Зорана Джінджіча (2001 р.) і президента
Румунії проф. д-ра Еміля Константінеску (1997 р.), а також першого Президента України проф. почесного д-ра Леоніда
Макаровича Кравчука (2010 р.). Є почесним членом «India Business Group» (Мумбаї, Індія). У 2013 році Морітц
Гунцінгер був посвячений у лицарі Його Імператорською та Королівською Високістю ерцгерцогом Карлом Австрійським,
Великим магістром Ордену Святого Георга – Європейського ордену дому Габсбургів-Лотарингів (http://europaeischersanct-georgs-orden.org) на відкритій Інвеститурі в м. Грац (Австрія). Після посвячення, великий магістр передав
лицареві знак Ордену, до якого він був прийнятий. Нагороджений Орденом Святого Архістратига Михаїла та Орденом
Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого Української Православної Церкви Київського Патріархату,
медаллю «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук України, ланцюгом ордену «За Заслуги» і
зіркою та стрічкою Королівського дому Португалії, Лицар Королівського Братства Святої Чаші і Братства Святої Чаші
Кафедрального Собору Валенсії. З 2014 року - командир Міжнародного командорства. 2014 року призначений першим
лейтенантом тренувального центру бронетанкового корпусу (InfoDVag).
1979-2004 рр.: 25 років надання креативних рішень для роботи з громадською думкою
Під керівництвом управліньскої команди членів правління Морітца Гунцінґера і дипломованого соціолога Менно Сміда
компанія «Hunzinger Information AG», яка була заснована 1979 р. (2013 р. переіменована в «infas Holding AG», та
2004 р. переіменована в «Action Press Holding AG») з незмінними успіхами керувала трьома бізнес-групами:
«Hunzinger PR» (Франкфурт-на-Майні та Берлін) – провідна фірма в наданні послуг в галузі зв‘язків з громадськістю з
кореспондентською мережею по всій Східній Європі, яка займається встановленням ділових відносин з досвідом у 40
IPO; «action Press» (Гамбурґ) – одна з провідних фотоаґенцій у світі; «infas» (Бонн) – відомий інститут з
дослідження громадської думки. 1998 р. «Hunzinger Information AG» розмістила акції на біржі та стала одним з
першовідкривачів німецького нового ринку цінних паперів. Після того, як попит на цінні папери в 310 разів перевищив
пропозицію і склав більше ніж 3,25 млрд. євро, IPO акціонерного товариства «Hunzinger Information AG» стало одним із
найбільш затребуваних за всю історію. Після виникнення протиріч з великим акціонером Больком Гоффманном, який
знвестував у компанію, починаючи з 2002 р., в 2004 р. Морітц Гунцінґер, після 25 років роботи, залишив посаду голови
правління «Hunzinger Information AG» (запити для презентації підприємства з 2004 р. відправляйте на адресу
info@hunzinger.de), керуючого справами «Hunzinger PR GmbH», голови правління «Action press GmbH & co. Kg», а також
голови наглядової ради інституту прикладної соціології «infas». На той час на Групу працювали 1600 працівників в 30
країнах, серед них 125 в Німеччині.
«Наглядова рада висловлює подяку голові правління Морітцу Гунцінґеру за його роботу, спрямовану на
благо акціонерів та його зусилля, спрямовані на користь акціонерів і його співпрацю, сповнену повагою до
людей» (прем’єр-міністр і федеральний міністр, почесний доктор Льотар де Мезьєр, голова наглядової ради «Hunzinger
Information AG», березень 2004 р.). «Гоффману вдалося скинути PR-стратега Морітца Гунцінґера тільки
завдяки тому, що він купив компанію» («WirtschaftsWoche», 2004 р.)
Інша діяльність
▪ Багаторічна викладацька діяльність
▪ Член ради піклувальників «Verein zur Förderung der Wettbewerbswirtschaft e.V.» (Асоціації зі сприяння конкуренції в
економіці)
▪ З 2015 року Голова консультаційної ради «Brocard Group GmbH» (з 2003 по 2015 роки обіймав посаду заступника голови
наглядової ради Brocard Group GmbH & Co. KGaA), лідера з продажів парфумерії на ринках України та Росії
▪ Член наглядової ради «Europäische Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung GmbH» (Європейської Академії
підвищення наукової кваліфікації)
▪ Член консультативної ради товариства Нижньої Саксонії/NBW e.V., яке займається освітніми проектами
▪ Член опікунської ради фундації оптової та закордонної торгівлі Німеччини
▪ Колишній національний казначей Соціального комітету ХДС, та їх піклувальник до 2004 р.; голова опікунської ради
Товариства парламентських інформаційних подорожей; член ради піклувальників Громадського комітету церкви Святого
Павла 1848, молодіжної організації ім. Анне Франк, Фундації допомоги німецьким спортсменам, а також Асоціації
німецької оптової і зовнішньої торгівлі; спеціальний радник Комісії ЄС з промислової співпраці, зокрема з країнами
Центральної та Східної Європи; голова наглядової ради Інституту прикладної соціології «Infas GmbH», «MBB Security
Cars AG» (раніше працювала в галузі захисної техніки і спеціальних транспортних засобів «Daimler-Benz Aerospace
AG»), «SMA Spezialmaschinenbau Holding AG», член наглядової ради «Concordia Versicherungs-Gesellschaft a. G.»,
«WIGE Media AG», «Schenker-Rhenus travel GmbH», Товариства комунального будівництва і розвитку інфраструктури
ҐмбГ/«GKI Gesellschaft für Kommunalbau und Infrastrukturentwicklung GmbH», «Alpinvest Holding NV», член
консультативної ради «Alpinvest-Beratungsgesellschaft für Beteiligungen mbH», «NIB Capital Private Equity», Initiative
Hauptstadt Berlin», його ім’я носить аудиторія інституту Європейської школи бізнесу/EBS; почесний суддя
адміністративного суду у Франкфурті-на-Майні.

Реалізовані проекти
▪ Рекламна кампанія годинників «Swatch» пройшла настільки успішно (було встановлено величезний годинник на одному
з хмарочосів м. Франкфурт-на-Майні), що її було занесено до «Книги рекордів Ґіннеса» у 1986 р.
▪ Ініціатива встановлення перших контактів від імені «ABN AMRO» з приводу купівлі одного з найвідоміших виробників
ґенеричних ліків зі Східної Європи «Hemofarm AG», акціонерним товариством «Stada Arzneimittel AG» вартістю близько
500 млн. євро, одного з найбільших поглинань в історії підприємства.
▪ Інформаційний супровід першого вільно обраного прем’єр-міністра НДР, почесного доктора Льотара де Мезьєра в період
об‘єднання Німеччини
▪ Інформаційний супровід керівників опозиції Румунії і Сербії, майбутніх президента та прем’єр-міністра проф. д-ра Еміля
Константінеску і проф. д-ра Зорана Джінджіча
▪ див. «Інформаційна кампанія Морітца Гунцінґера за демократичну Сербію», надруковану у видавництві «NomosVerlag» (ISBN 3-8329-1900-7), книжку «Операція Балкани – інформаційні війни за колишню Югославію» проф.
д-ра Йорґа Беккера (Інститут дослідження коммунікаційних технологій www.komtech.org) і посла Сербії при
ОБСЄ і ООН Міри Бегам, маґістра гуманітарних наук, Юргена Тоденгофера; інформаційна підтримка з боку
Фундації Рози-Люксембург та Морітца Гунцінґера
▪ Цільова підтримка банку «Kleinwort Benson» для отримання приватизаційних мандатів підприємств «Deutsche Telekom
AG» та «Deutsche Lufthansa AG»
▪ PR та політичні консультації з приводу першої купівлі німецького федерального енергетичного концерну «Bewag AG»
іноземним підприємством «Southern Energy, Inc»
▪ PR-консультації проти запланованого захоплення компанії «Telecom Italia S. A.» акціонерним товариством «Deutsche
Telekom AG»
▪Ініціатива та супровід проектів злиття та поглинання підприємств «Schenker-Rhenus AG»/«American Express, Inc.»,
«Thyssen Industrie AG Henschel»/«Kuka Wehrtechnik GmbH», «Thyssen Aufzüge GmbH/ESA GmbH», «Thyssen Krupp Materials
& Services AG»/«Peiniger-Gruppe»/«AGIV AG»; «Mediation Blohm + Voss AG»/«Renk AG»
▪ Супровід міністрів оборони Німеччини і Росії, проф. Рудольфа Шарпінґа, депутата бундестаґу, під керівництвом якого
бундесвер вперше брав участь у війні, та маршала проф. Ігоря Серґєєва на Святвечірі у Приштіні, місті, заснованому в
14 столітті і столиці Косово, яка на той час перебувала під управлінням ООН після нападу на Федеративну республіку
Югославію під час війни в Косово, вечір супроводжувала фотоаґенція «Action Press»
▪ PR-супровід найбільшої приватно-економічної німецько-російської торгівельної угоди між «BASF AG», «ВАТ Ґазпром» і
«Wintershall AG» шляхом видання
«Wintershall Chronik» для представлення цього важливого договору про співпрацю в енергетичній галузі.
▪ Морітц Гунцінґер здійснює посередництво при продажі німецького банку «Deutsche Transport bank» банку «American
Express»; Так виникає товариство «American Express Bank GmbH», яке починає активно працювати з іншими фірмами,
торгувати іноземною валютою, а потім здійснювати безпосередні приватні правочини і фондові торги. Банківський дім
«Bankhaus Ame» стає брендом фінансових послуг для власників банківських карток. Вже в середині 90-х років, розпочато
надання банківських послуг вдома і спектру звичних послуг за допомогою інтернету.
▪ PR-консультації від імені комісара проф., багаторазового почесного доктора Мартіна Банґеманна, колишнього голови
Партії вільних демократів Німеччини, віце-президента комісії ЄС і федерального міністра економіки, з приводу його
переходу до компанії «Telefónica S.A.», Мадрид
▪ PR-кампанія під час IPO компанії «SGL Carbon AG» на Нью-Йоркську фондову біржу, яка стала другим німецьким
підприємством після «DaimlerChrysler AG»
▪ PR-консультації для адвокатського бюро «Dr. Dr. Batliner & Partner» в Ліхтенштейні і його старшого партнера, Князівського
комерційного радника проф. д-ра Герберта Батлінера
▪ Представлення інтересів товариства «WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG», а також її головного акціонера, родини
Карла Елєрдінґа, у зв’язку зі скандалом через нелегальні пожертви на користь ХДС
▪ Представлення його Ексцелленції федерального канцлера Республіки Австрія Д-ра Вольфґанґа Шюсселя у фінансове
товариство Франкфурта-на-Майні на запрошення Гільмара Коппера, голови Наглядових рад «Deutsche Bank AG» і
«Daimler Chrysler AG»
▪ Перша прес-конференція переможця перших демократичних виборів голови Демократичної партії і новообраного
сербського прем’єр-міністра проф. д-ра Зорана Джінджіча
▪ Супровід засновника компанії «Microsoft» Білла Ґейтса у зв’язку з проведенням виставки «Лєстерські коди Леонардо да
Вінчі» в Мюнхені разом з прем’єр- міністром Баварії д-ром Едмундом Штойбером, членом ляндтаґу

Прем‘єр міністр Баварії Др. Едмунд Штойбер, Морітц Гунцінґер та засновник «Microsoft» Білл Ґейтс

▪ Підготовка першого візиту представника Папи Римського у звільнену Югославію: міністра у справах допомоги країнам,
що розвиваються Ватикану архиєпископа д- р теол. Пауля Йозефа Корда, президента Папської ради з надання допомоги
«Кор Унум» для обговорення з прем’єр-міністром Сербії професором д-ром Зораном Джінджічем впливу католицької
церкви на добробут, виховання і охорону здоров’я для відновлення мирного співіснування в країні
▪ Консультування підприємця Бернара Тап’є («Groupe Bernard Tapie»), президента футбольного клубу «Олімпік Марсель»
і міністра міського розвитку Республіки Франції, у зв’язку з його роллю в якості власника контрольного пакету акцій
виробника спортивного одягу «Adidas AG»
▪ Консультування асс. юр. Керрі М. Отто (Майямі) і її адвокатів Семюеля І. Барстина, эск. (Майямі) і Сузанни фон Айхель
(Франкфурт на Майні) у зв’язку з громадським обговоренням її розлучення зі спадкоємцем гамбурзького підприємства
розсильної торгівлі Александром Отто
▪ Організація і проведення візиту обербургомістра Франкфурта Петри Рот до мера Нью-Йорку Рудольфа Джуліані
▪ PR-кампанія для впровадження на ринок edunite™, найновішого педагогічного адміністративного програмного
забезпечення в Європі, відзначеного поважною грошовою премією «Microsoft .NET Solutions Award 2004» від компаній
«Intel», «Microsoft», «TU München» і «Vodafone» і німецькою премією за навчальне програмне забезпечення в 2005 р.
«Digita»
▪ Ініціатива та реалізація чисельних книжкових проектів, серед них:
▪ «BMW – майбутнє, виготовлене в Німеччині» з дипломованим інженером д-ром Берндом Пішетсрідером, а також
винахідником комп’ютера професором, дипломованим інженером, багаторазовим почесним доктором Конрадом
Цузе, видавцем газети «FAZ» Юрґеном Йєске, лауреатом Нобелівської премії проф. д-ром Ґеорґом Беднорцом та
Ульріхом Вікертом (телеканал ARD – передача «Теми дня»)
▪ «Vision 21» та «Суспільство з рівними рівними можливостями» прем’єр-міністра землі Гессен Ролянда Коха, члена
ляндтагу
▪ Фундаментальна праця «Хімія» голови правління «Degussa» проф. д-ра, багаторазового почесного д-ра УтцаГелльмута Фельхта разом з федеральним міністром наукових досліджень Едельґардом Бульманом, членом бундестаґу
▪ «Нові шляхи на ринку праці – кадри як людський капітал», виконавчого директора фірми «Manpower», Дітельма
Бендера, книжка представлена федеральним головою Партії Вільних демократів Німеччини д-ром Ґідо Вестервеллє,
членом бундестаґу
▪ «КФОР – збройні сили за мир. Щоденник німецького командира в Косово» генерала д-ра, почесного
доктора Кляуса Райнгардта, представлена федеральним президентом, багаторазовим почесним доктором Ріхардом
Фрайгерром фон Вайцзеккером
▪ «Сміливість до діалогу – шляхи до європейської промислової політики» проф. д-ра, багаторазового почесного
доктора Мартіна Банґеманна, віце-президента Комісії Європейського Союзу
▪ «Політика в медіа-цирку» багаторічного речника федерального міністерства праці д-ра Норберта Блюма, члена
бундестаґу, міністеріаль директора Людґера Ройбера
▪ «Суспільство можливостей» почесного консула проф. д-ра, почесного доктора Рюдіґера Фрайгерра фон Розена,
німецький інститут цінних паперів

Президент Німеччини нагородив Морітца Гунцінґера лицарським орденом «За заслуги» перед
Федеративною Республікою Німеччина. Орден за заслуги є єдиною німецькою нагородою, яка може бути
присуджена у всіх областях діяльності і є найвищою нагородою Федеративної Республіки Німеччина за заслуги перед
нацією. Орден за заслуги може бути вручений німцям, а також іноземцям за досягнення в політичній, економічній,
соціальній або інтелектуальній сфері і за всіх види видатної діяльності перед нацією в галузі соціальної, благодійної чи
філантропічної діяльності.

Під час вручення ордену «За заслуги» зліва направо:
Прем‘єр-міністр НДР і Федеральний міністр об‘єднаної Німеччини д-р Лотар де Мезьєр, Морітц Гунцінґер і віце-президент
Єврокомісії та Федеральний Міністр економіки Німеччини д-р. д-р. Мартін Бангеманн

Федеральний канцлер Німеччини та голова Християнсько-демократичного
союзу Німеччини (ХДС) Ангела Меркель
Контактна інформація

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Проф. Морітц Гунцінґер
Моб. телефон у Німеччині: +49 171 60 333 20
Моб. телефон в Україні: +38 066 684 88 90
Skype: moritzhunzinger
Засновник та керуючий партнер «GFI Communications»
Німеччина, 60318 Франкфурт-на-Майні, Віляндштрасе 3
Тел: +49 (0) 69 15 20 03-20, Факс: -33
mh@hunzinger.de, www.hunzinger.de/mh@hunzinger.de_ukr_russ.pdf
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Професор у галузі зв’язків з громадськістю та комунікації
Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій
Україна, 01601 Київ, вул. Пирогова 9
Тел: +38 (044) 2346557
hunzinger@npu.edu.ua, www.npu.edu.ua
ВМУУ
Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні
Почесний професор у галузі зв’язків з громадськістю та комунікації,
координатор сектору ЄС
Україна, 01601 Київ, вул. Тургенівська 8-14
Тел: +38 (044) 2361916
hunzinger@wiuu.edu.ua, www.wiuu.edu.ua
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Почесний професор
Україна, 43025, Луцьк, проспект Волі 13
Тел: +38 (0332) 720123
hunzinger@eenu.edu.ua, www.eenu.edu.ua
www.facebook.com/moritz.hunzinger

Русский

Будучи основателем и бывшим генеральным директором компании "infas Holding", профессор Моритц
Гунцингер получил признание как один из наиболее уважаемых предпринимателей-основателей в сфере
медиа-индустрии Германии, известный эксперт в сфере коммуникации в Германии, заработал солидную
репутацию, организовывая мероприятия, которые посетили ключевые лица мира политики и бизнеса (газета
JF, 2014 год) - «Корифей в сфере PR» (газета «BILD», 2009 г.) - «Моритц Гунцингер - звезда в сфере связей с
общественностью, политического посредничества и кризисной коммуникации» (SWR, 2004 г. ) - «Моритц
Гунцингер первым осознал огромное значение коммуникации для будущего нашей экономики и нашего
общества, и работает в этой области с большой самоотдачей» (федеральный канцлер д-р Гельмут Коль, 1996 г.) «Гунцингер - один из лучших» (д-р Кристофер Пляйстер, президент федерального союза банков Deutsche Volksbank и
Raiffeisenbank, председатель наблюдательного совета компании DZ Bank AG, 2000г. ) - «Моритц Гунцингер по праву
относится к предпринимателям страны, достойным нашего восхищения» (д-р Инго Фридрих, член и вицепрезидент Европейского парламента, 2000 г.) - «Учиться у Моритца Гунцингера - постоянно получать от жизни
позитив», - «Гениальный PR-профи» (Der Spiegel, 2001/2002 г.) - «Моритц Гунцингер, несомненно, с отрывом
лидирует в списке известнейших лиц в сфере PR» (Horizont, 2003 г.) - «Лоббирование. Никто не
ориентируется в этой сфере лучше Моритца Гунцингера» (Kress, 2005 г.) - «Моритц Гунцингер: известнейший
PR-специалист Германии» (Hambur-ger Morgenpost, 2005 г.) - «Моритц Гунцингер. Все может, все знает, все
уладит. Гений PR. Знаток общественной системы, знает всех и вся, в любой ситуации он уверен в
себе» (BILD-Zeitung, 2007 г.) - «PR-легенда - потрясающее сочетание политики, прессы и экономики» (W&V
Süddeutscher Verlag, 2009 г.) - «Ты первым нашел способ, как объединить бизнес и политику, и четко знаешь,
как это сделать. Это лоббирование» (Sandra Maischberger, ARD-Anchorwoman, 2012 г.) - «Моритц Гунцингер один из лучшых посредников в Германии» (Märkische Allgemeine, 2012 г.) - «Никто не забывает о
Гунцингере» (PR-Magazin, 2012 г.) - «PR-профессионал» (Focus, 2012) - «Моритц Гунцингер, профессионал в
сфере политических консультаций» (Die Welt, 2013) - «Моритц Гунцингер: один из самых лучших и
порядочных немецких специалистов в области коммуникации» (Dr. Eduard Grosse, CEO, FCB)

Профессор Моритц Гунцингер

Генеральный директор компании «Cashcloud AG» и член правления компании «Gemballa Holding SE» (с
2015 г.) Основатель и генеральный директор (1979-2004) акционерного общества «infas Holding AG»,
прежнее название - «Hunzinger Information AG»
Предприниматель в сфере СМИ
Моритц Гунцингер - один из опытнейших предпринимателей в области средств массовой информации в
Германии, родился 26 января 1959 г. во Франкфурте-на-Майне, римо-католик. Учился в школах
Франкфурта-на-Майне и Санкт-Галлена, а в 1977 г. закончил военную академию «Valley Forge Military
Academy» в США. После возвращения в Германию, сначала работал в компаниях «McCann, J. Walter
Thompson, Foote, Cone & Belding» и «Nord-West-Ring». В 1979 г. основал материнскую компанию «infas
Holding AG» - ранее «Hunzinger Information AG». Он был генеральным директором этой компании. Свою
профессиональную деятельность эксперта в сфере связей с общественностью в широком спектре
.экономики, общества, науки и политики, Моритц Гунцингер закончил по истечении 25 лет. Он организовал
1500 пресс-конференций, 500 парламентарных вечеров и 150 политических салонов, вызвавших большой
резонанс в этой сфере. К выходу в свет готовится книга «Мои международные отношения - 25 лет работы в
сфере PR» («Meine Foreign Affairs - 25 Jahre PR-Praxis»), большая часть которой уже написана. Наряду с
другими интересами, Моритц Гунцингер работает над поиском новых форматов эффективных и
экономически приемлемых связей с общественностью, а также занимается подготовкой элит в данной
сфере. Моритц Гунцингер награжден рыцарским орденом Федеративной Республики Германия «За
заслуги» (1999 г.) и почетной медалью вооруженных сил Германии с рук Федерального министра обороны
(1998 г.), а также медалью «Знак Почета» Киевского городского головы.
Моритц Гунцингер является профессором в области связей с общественностью и коммуникации Факультета
социально-психологических наук и управления Национального педагогического университета имени М.П.
Драгоманова (2014 г.), является Почетным профессором университета с 2010 г., а также Почетным
профессором Висконсинского международного университета (США) в Украине (2009 г.). Он является
почетным доктором философии обоих университетов, а также был назначен Почетным сенатором
Украинского свободного университета (2008 г.). В ноябре 2015 года стал Почетным профессором
Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки.

Моритц Гунцингер занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» (1986 г.). Также получил и другие награды, среди них:
Благодарность немецкого корпуса чрезвычайных ситуаций Мальтийского ордена (1992 г.), бронзовый почетный значок
ХДС (2000 г.), серебряный почетный значок Христианско-демократического союза рабочих и служащих (2003 г.),
золотой почетный значок профсоюза немецких машинистов (2002 г.), серебрянная шпилька Профессиональной
ассоциации в сфере гражданских связей Немецкой ассоциации в сфере связей с общественностью (2004 г.), лауреат
немецкой премиии за коммуникационный дизайн «за высочайшее качество», учрежденной Дизайнерским центром
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (2000 г.), премия «Типографское совершенство» Клуба директоров
типографий (1999 г.), а также награды от Премьер-министра Сербии проф. д-ра Зорана Джинджича (2001 г.) и
президента Румынии проф. д-ра Эмиля Константинеску (1997 г.) и первого президента Украины Леонида Макаровича
Кравчука (2010 г.). В 2013 году Моритц Гунцингер был посвящен в рыцари Его Императорским и Королевским
Высочеством эрцгерцогом Карлом Австрийским, Великим магистром Ордена Святого Георга – Европейского ордена дома
Габсбургов-Лотарингов (http://europaeischer-sanct-georgs-orden.org) на открытой Инвеституре в г. Грац (Австрия).
После посвящения, великий магистр передал рыцарю знак Ордена, в который он был принят. С 2014 года - командир
Международного командорства. Награжден Орденом Святого Архистратига Михаила и Орденом Святого
Равноапостольного князя Владимира Великого Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, медалью
«Григорий Сковорода» Национальной академии педагогических наук Украины, цепью ордена «За Заслуги» и звездой и
лентой Королевского дома Португалии, Рыцарь Королевского Братства Святой Чаши и Братства святой Чаши
Кафедрального Собора Валенсии. В 2014 назначен первым лейтенантом тренировочного центра бронетанкового
корпуса (InfoDVag).
1979-2004 гг.: 25 лет предоставления креативных решений для работы с общественным мнением
Под руководством управленческой команды членов правления Моритца Гунцингера и дипломированного социолога
Менно Смида, основанная в 1979 г. компания «Hunzinger Information AG» (в 2013 г. переименована в «infas Holding
AG», а в 2004 г. переименована в «Action Press Holding AG»), с неизменным успехом руководила тремя основными
бизнес-группами: «Hunzinger PR» (Франкфурт-на-Майне, Берлин) - ведущая фирма в области PR-услуг с
корреспондентской сетью по всей Восточной Европе, занимающаяся налаживанием деловых отношений и
осуществившая 40 IPO; «action Press» (Гамбург) - одно из ведущих фотоагентств мира; а также институт
исследования общественного мнения «Infas» (Бонн). В 1998 г., «Hunzinger Information AG» разместила акции на
бирже и стала одним из пионеров немецкого нового рынка ценных бумаг. После того, как спрос на ценные бумаги в
310 раз превысил предложение, составив более 3,25 млрд. евро, IPO акционерного общества «Hunzinger Information
AG» стал одним из самых востребованных в истории. Из-за возникших разногласий с Больком Хоффманом, крупным
акционером, который был инвестором с 2002 г., в 2004 г. Моритц Гунцингер, после 25 лет успешной работы, ушел с
поста главы правления «Hunzinger Information AG» (запросить презентацию предприятия 2004 г. можно, написав на
адрес info@hunzinger.de), управляющего делами «Hunzinger PR GmbH», главы правления «Action press Gmbh & co. Kg»,
а также главы наблюдательного совета института прикладной социологии «infas». На тот момент на Группу работали
1600 сотрудников в 30 странах мира, 125 из них в Германии.
«Наблюдательный
совет благодарен главе правлени Моритцу Гунцингеру за его деятельность,
направленную на благо акционеров, а также за его гуманное, преисполненное взаимным уважением
сотрудничество» (Премьер-министр и федеральный министр, поч. д-р Лотар де Мезьер, председатель
наблюдательного совета Hunzinger Information AG, март 2004 г.). «Хоффману удалось свергнуть PR-стратега
Моритца Гунцингера только потому, что он купил предприятие» (WirtschaftsWoche, 2004 г.).
Прочая деятельность
▪ Многолетняя преподавательская деятельность
▪ Член совета попечителей «Verein zur Förderung der Wettbewerbswirtschaft e.V.» (Ассоциации по содействию конкуренции
в экономике
▪ С 2015 года Глава консультативного совета «Brocard Group GmbH», (с 2003 по 2015 годы занимал должность
заместителя главы наблюдательного совета Brocard Group GmbH & Co. KGaA), лидера продаж парфюмерии на рынках
Украины и России
▪ Член наблюдательного совета «Europäische Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung GmbH» (Европейской Академии
повышения научной квалификации)
▪ Член консультативного совета общества Нижней Саксонии/NBW e.V., занимающегося образовательными проектами
▪ Член совета попечителей фундации оптовой и заграничной торговли Германии Бывший национальный казначей
Социального комитета ХДС и их попечитель до 2004 г.; председатель попечительского совета Общества парламентских
информационных поездок; член попечительского совета Гражданского комитета церкви Святого Павла 1848, молодежной
организации им. Анне Франк, Фонда помощи немецким спортсменам, а также Ассоциации немецкой оптовой и внешней
торговли; специальный советник Комиссии ЕС по промышленному сотрудничеству, в особенности, со странами Центральной
и Восточной Европы; председатель наблюдательного совета Института прикладной социологии «infas GmbH», «MBB Security
Cars AG» (ранее работавшей в области защитной техники и специальных транспортных средств «Daimler-Benz Aerospace
AG»), «SMA Spezialmaschinenbau Holding AG», член наблюдательного совета «Concordia Versicherungs-Gesellschaft a. G.»,
«WIGE Media AG», «Schenker-Rhenus travel GmbH», Общества коммунального строительства и развития инфраструктуры
«GKI Gesellschaft für Kommunalbau und Infrastrukturentwicklung GmbH», член консультативного совета «Alpinvest Holding
NV», «Alpinvest-Beratungsgesellschaft für Beteiligungen mbH», «NIB Capital Private Equity», «Initiative Hauptstadt Berlin»,
его имя носит аудитория института Европейской школы бизнеса/EBS; почетный судья административного суда во
Франкфурте-на-Майне.

Реализованные проекты
▪ Рекламная кампания часов «Swatch» была проведена настолько успешно (были установлены огромные часы на одном
из небоскребов г. Франкфурт-на-Майне), что она была внесена в «Книгу рекордов Гиннеса» в 1986 г.
▪ Инициатива установления первых контактов от имени «ABN AMRO» в связи с приобретением одного из наиболее
значительных восточно-европейских производителей генерических лекарств «Hemofarm AG» акционерным обществом
«Stada Arzneimittel AG» стоимостью около 500 млн. евро, ставшей одним из самых больших слияний в истории
предприятия
▪ Информационная кампания первого свободно избранного премьер-министра ГДР, д-ра Лотара де Мезьера во время
объединения Германии
▪ Информационная кампания лидеров оппозиции Румынии и Сербии, будущих президента проф. д-ра Эмиля Константинеску
и премьер-министра проф. д-ра Зорана Джинджича
▪ см. «Информационная кампания Моритца Хунцингера за демократическую Сербию», издательство Nomos-Verlag
(ISBN 3-8329-1900-7), книгу «Операция Балканы - информационные войны за бывшую Югославию» проф. д-ра
Йорга Беккера (Институт исследования коммуникационных технологий www.komtech.org) и посла Сербии при
ОБСЕ и ООН Миры Бехам, магистра гуманитарных наук, Юргена Тоденхофера; информационная поддержка со
стороны Фонда Розы-Люксембург и Моритца Хунцингера
▪ Целевая поддержка банка «Kleinwort Benson» в получении приватизационных мандатов предприятий «Deutsche Telekom
AG» и «Deutsche Lufthansa AG»
▪ PR и политические консультации по поводу первой покупки немецкого федерального энергетического концерна «Bewag
AG» иностранным предприятием «Southern Energy, Inc»
▪ PR-консультации против запланированного захвата компании «Telecom Italia S. A.» акционерным обществом «Deutsche
Telekom AG»
▪ Инициирование и сопровождение слияния и поглощения предприятий «Schenker-Rhenus AG/American Express, Inc.»,
«Thyssen Industrie AG Henschel/Kuka Wehrtechnik GmbH», «Thyssen Aufzüge GmbH/ESA GmbH», «Thyssen Krupp Materials
& Services AG»/«Peiniger-Gruppe/AGIV AG», «Mediation Blohm+Voss AG»/«Renk АG»
▪ Сопровождение министров обороны Германии и России, проф. Рудольфа Шарпинга, депутата бундестага, под чьим
руководством бундесвер впервые принял участие в войне, и маршала проф. Игоря Сергеева во время рождественского
сочельника в Приштине, основанном в 14 веке и столице Косово, которая на тот моменет находилась под управлением
ООН после нападения на Федеральную республику Югославию во время Косовской войны, вечер сопровождался
фотоагентством «Action press»
▪ PR-кампания самого большого частного немецко-русского экономического соглашения между «BASF AG», «ОАО Газпром»
и «Wintershall AG» путем публикации
«Wintershall Chronik» с целью представления этого важного договора о сотрудничестве в области энергетики
▪ Целевая поддержка банка «Kleinwort Benson» в получении приватизационных мандатов предприятий «Deutsche Telekom
AG» и «Deutsche Lufthansa AG»
▪ PR и политические консультации по поводу первой покупки немецкого федерального энергетического концерна «Bewag
AG» иностранным предприятием «Southern Energy, Inc»
▪ PR-консультации против запланированного захвата компании «Telecom Italia S. A.» акционерным обществом «Deutsche
Telekom AG»
▪ Инициирование и сопровождение слияния и поглощения предприятий «Schenker-Rhenus AG/American Express, Inc.»,
«Thyssen Industrie AG Henschel/Kuka Wehrtechnik GmbH», «Thyssen Aufzüge GmbH/ESA GmbH», «Thyssen Krupp Materials
& Services AG»/«Peiniger-Gruppe/AGIV AG»,
«Mediation Blohm+Voss AG»/«Renk АG»
▪ Сопровождение министров обороны Германии и России, проф. Рудольфа Шарпинга, депутата бундестага, под чьим
руководством бундесвер впервые принял участие в войне, и маршала проф. Игоря Сергеева во время рождественского
сочельника в Приштине, основанном в 14 веке и столице Косово, которая на тот моменет находилась под управлением
ООН после нападения на Федеральную республику Югославию во время Косовской войны, вечер сопровождался
фотоагентством «Action press»
▪ PR-кампания самого большого частного немецко-русского экономического соглашения между «BASF AG», «ОАО
Газпром» и «Wintershall AG» путем публикации «Wintershall Chronik» с целью представления этого важного договора о
сотрудничестве в области энергетики
▪ Моритц Гунцингер выступил посредником в продаже немецкого банка «Deutsche Transportbank» банку «American
Express»; так возникает компания «American Express Bank GmbH», которая начинает активно работать с другими
фирмами, торговать иностранной валютой, а также работать с частными лицами и фондовыеми операциями. Банковский
дом «Bankhaus Ame» становится брендом в сфере финансовых услуг для держателей банковских карт. Уже в середине
90-х годов начал предоставление банковских услуг на дому и через интернет относится к стандартным услугам этого
банка
▪ PR-консультации от имени комиссара проф. д-ра Мартина Бангеманна, бывшего председателя Свободной демократической
партии Германии, вице-президента комиссии ЕС и федерального министра экономики, по поводу его перехода в компанию
«Telefónica S.A.», Мадрид

▪ PR-кампания в связи с IPO компании «SGL Carbon AG» на Нью-Йоркской фондовой бирже, ставшей вторым немецким
предприятием после «DaimlerChrysler AG»
▪ PR-консультирование адвокатского бюро «Dr. Dr. Batliner & Partner» в Лихтенштейне и его старшего партнера, Княжеского
торгового советника проф. д-ра Герберта Батлинера
▪ Представление интересов инвестиционной компании «WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG», а также ее крупного
акционера, семьи Карла Элердинга, в связи со скандалом по поводу нелегальных пожертвований в пользу ХДС
▪ Представление его Превосходительства федерального канцлера Республики Австрии д-ра Вольфганга Шусселя в
финансовое сообщество Франкфурта-на-Майне по приглашению Хильмара Коппера, председателя наблюдательных
советов «Deutsche Bank AG» и «Daimler Chrysler AG»
▪ Первая после свободных выборов в Югославии пресс-конференция с победившим на них председателем Демократической
партии и новоизбранным сербским премьер-министром проф. д-ром Зораном Джинджичем
▪ Сопровождение основателя компании «Microsoft» Билла Гейтса в связи с проведением выставки «Лестерские коды
Леонардо да Винчи» в Мюнхене вместе с премьер-министром Баварии д-ром Эдмундом Штойбером, членом ландтага

Премьер министр Баварии Др. Эдмунд Штойбер, Моритц Хунцингер и основатель «Microsoft» Билл Гейтс
▪ Организация первого визита представителя Папы Римского в освобожденную Югославию: министра помощи
развивающимся
странам Ватикана архиепископа д-р теол. Пауля Йозефа Корда, президента Папского совета оказания помощи Кор
Унум, для обсуждения с премьер-министром Сербии проф. д-ром Зораном Джинджичем влияния католической церкви
на благосостояние, воспитание и здравоохранение, способствующее восстановлению мирного сосуществования в стране
▪ Консультирование асс. юр. Кэрри М. Отто (Майами) и ее адвокатов Сэмюэля И. Берстина, эск. (Майами) и Сусанны фон
Айхель (Франкфурт-на-Майне) в связи с публичным обсуждением ее развода с наследником гамбургского предприятия
посылочной торговли Александром Отто
▪ Консультирование предпринимателя Бернара Тапье («Groupe Bernard Tapie»), президента футбольного клуба «Олимпик
Марсель» и министра развития городов Республики Франции, в связи с его ролью владельца контрольного пакета акций
производителя спортивной одежды «Adidas AG»
▪ Организация и проведение визита обербургомистра Франкфурта Петры Рот к мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани
▪ PR-кампания для введения на рынок edunite™, новейшего педагогического административного программного обеспечения
в Европе, награжденного денежной премией «Microsoft.NET Solutions Award 2004», учрежденной компаниями «Intel»,
«Microsoft», «Vodafone», а также немецкой премией «digita» за
лучшее обучающее программное обеспечение в 2005 г.
▪ Инициатива и реализация множества ярких литературных проектов, среди них:
▪ «BMW - будущее, сделанное в Германии» в сотрудничестве с дипломированным инженером д-ром Берндом
Пишетсридером, а также изобретателем компьютера, дипломированным инженером проф. д-ром Конрадом Цузе,
издателем газеты «FAZ» Юргеном Йеске, лауреатом Нобелевской премии проф. д-ром Георгом Беднорцом и
Ульрихом Викертом (телеканал ARD - передача «Темы дня»)
▪ «Vision 21» и «Общество с равными возможностями» премьер-министра Гессена Роланда Коха, члена ландтага
▪ Фундаментальный труд «Химия» председателя правления компании «Degussa» проф. д-ра Утца-Хелльмута
Фельхта вместе с федеральным министром по научным исследованиям Эдельгардом Бульманом, членом бундестага
▪ «Новые пути на рынке труда - кадры как человеческий капитал», исполнительного директора компании «Manpower», Дительма Бендера, книга представлена федеральным главой СвДП (FDP) д-ром Гидо Вестервелле, членом
бундестага
▪ «КФОР - вооруженные силы за мир. Дневник немецкого командира в Косово» генерала д-ра Клауса Рейнхардта,
представлена федеральным президентом, поч. д-ром Рихардом Фрайхерром фон Вайцзэкер
▪ «Отвага к диалогу - пути к европейской промышленной политике» проф. д-ра Мартина Бангеманна, вицепрезидента Комиссии ЕС
▪ «Политика в медиа-цирке» министериальдиректора Людгера Ройбера, много лет проработавшего пресссекретарем федерального министра по вопросам труда д-ра Норберта Блюма, члена бундестага
▪ «Общество возможностей» почетного консула проф. д-ра Рюдигера Фрайхерра фон Розена, немецкий институт
ценных бумаг

Президент Германии наградил Моритца Гунцингера рыцарским орденом «За заслуги» перед Федеративной
Республикой Германия. Орден за заслуги является единственной немецкой наградой, которая может быть
присуждена во всех областях деятельности и является высшей наградой Федеративной Республики Германия за
заслуги перед нацией. Орден за заслуги может быть вручен немцам, а также иностранцам за достижения в
политической, экономической, социальной или интеллектуальной сфере за все виды выдающейся деятельности перед
нацией в области социальной, благотворительной или филантропической деятельности.

Во время вручения ордена «За заслуги» слева направо:
Премьер-министр ГДР и Федеральный министр объединенной Германии д-р Лотар де Мезьер, Моритц Гунцингер и вицепрезидент Еврокомиссии и Федеральный Министр экономики Германии д-р. д-р. Мартин Бангеманн

Федеральный канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Ангела Меркель

Контактная информация

▪ Проф. Моритц Гунцингер

Моб. телефон в Германии: +49 171 60 333 20 Моб.
телефон в Украине: +38 066 684 88 90 Skype:
moritzhunzinger

▪ Основатель и управляющий партнер «GFI Communications»

Германия, 60318 Франкфурт-на-Майне, Виляндштрассе 3
Тел: +49 (0) 69 15 20 03-20, Факс: -33
mh@hunzinger.de, www.hunzinger.de/mh@hunzinger.de_ukr_russ.pdf

▪

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
Професор в сфере связей с общественностью и коммуникаций
Институт социологии, психологии и социальных коммуникаций
Украина, 01601 Киев, ул. Пирогова 9
Тел: +38 (044) 2346557
hunzinger@npu.edu.ua, www.npu.edu.ua

▪ ВМУУ

Висконсинский международный университет (США) в Украине
Почетный профессор в сфере связей с общественностью и коммуникаций,
координатор сектора ЕС
Украина, 01601 Киев, ул. Тургеневская 8-14
Тел: +38 (044) 2361916
hunzinger@wiuu.edu.ua, www.wiuu.edu.ua

▪
▪

Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки
Почетный профессор
Украина, 43025, Луцк, проспект Воли 13
Тел: +38 (0332) 720123
hunzinger@eenu.edu.ua, www.eenu.edu.ua
www.facebook.com/moritz.hunzinger

