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Na zahraničních trzích se vyznáme

1. Realita a budoucnost českého exportu 

Exportní průzkum potvrdil, že CzechTrade cílí své služby 
správným směrem:

1.
Otevíráme zahraniční kanceláře tam, kde je opravdu třeba: 

 téměř 50 % firem exportuje i mimo EU (SNS, Blízký východ a Asie)
 CzechTrade nedávno otevřel kanceláře v Ázerbájdžánu, posiluje 

Čínu a jihovýchodní Asii, výrazně roste zájem o Turecko a SAE

2.
Reagujeme na aktuální trendy a poptávku podnikatelů: 

 Nejčastěji firmy jako o novém potenciálním trhu uvažují o USA 
a překvapivě i Rusku

 CzechTrade posílí USA novou zahraniční kanceláří v Seattlu
 V Rusku zůstáváme a navíc jsme změnili strategii: aktivněji do regionů

96 % firem zná CzechTrade, 91 % klientů 
využívá centrálu v ČR a 46 % zahraniční 

kanceláře
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2. Exportní plány českých firem 

CzechTrade je i v Evropě, ale pro české firmy jsou nejdůležitější 
služby poskytované na vzdálených trzích

83 % exportu míří do zemí EU
 Nejvytíženější zahraniční kanceláří CzechTrade je Německo

49 % firem exportuje mimo EU 
 Na CzechTrade se obrací hlavně firmy exportující mimo EU
 47 % firem plánuje rozšířit exportní oblasti 
 34 % firem uvažuje o Indii, dále o Jižní Koreji, Japonsku a 

Singapuru 

• Otvíráme nové trhy:

• Posílení Indie: zahraniční kancelář v Bangalore, 2014

• Korea: spolupráce se ZK CzechInvest

• Zahraniční kancelář v Japonsku: v plánu

• Zahraniční kancelář v Singapuru, 2014

Plán 2015
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3. CzechTrade pohledem firem

Potvrdilo se, že CzechTrade je tradičním partnerem s
kvalitní nabídkou služeb pro exportéry

96 % firem zná CzechTrade
 CzechTrade je stabilním partnerem českých firem
 Služby CzechTrade využívají hlavně firmy exportující mimo EU, kterých je 49 %
 Prozatím služby CT využilo 25 % z dotázaných firem
 63 % firem je však připraveno služeb CzechTrade využívat
 91 % klientů využilo služeb pražské centrály  46 % se obrátilo na  ZK

 Na CzechTrade se obrací větší firmy a firmy exportující mimo EU
= strategie CzechTrade  pomáhat firmám na vzdálené a nové trhy
= nutná intenzivnější podpora MSP

• Lépe komunikovat produkty CzechTrade

• CzechTrade v regionech: konzultační dny, konference, 
rozšíření kontaktních míst CzechTrade do regionů

• Více než 50 % klientů využije služeb zahraniční sítě

Cíle 2015
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4. CzechTrade využívání služeb a jejich přínos

Firmy si cení především statutu vládní agentury a zástupců

v zahraničí  výsledkem je úspora nákladů a času

Hlavní přínosy CzechTrade:
 Fyzická přítomnost v zahraničí  61 % firem oceňuje znalost místního 

prostředí a know-how, 31 % firem obchodní kontakty
 Služby CzechTrade přinášejí firmám úsporu času a nákladů
 Statut vládní agentury usnadňuje navazování obchodních kontaktů

Nejvíce využívané služby CzechTrade:
 Praha 
 společné účasti na výstavách a  veletrzích
 exportní konzultace v Praze a regionech
 aktuální informační servis

 Zahraničí 
 vyhledání obchodního partnera
 ověření zájmu o produkt 
 průzkum trhu a konkurence

1.

2.



Poradenství CzechTrade 
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5.
Exportní konzultanti v ČR a zahraniční síť na 5 kontinentech

Evropa
Belgie (CEBRE): Brusel
Bulharsko: Sofie
Černá Hora: Podgorica
Francie: Paříž
Chorvatsko: Záhřeb
Itálie: Milán
Lotyšsko, Litva, Estonsko: Riga

Maďarsko: Budapešť
Německo: Düsseldorf
Nizozemí, Lucembursko: Rotterdam
Polsko: Varšava, Katowice
Rakousko: Vídeň
Rumunsko: Bukurešť
Rusko: Moskva, Petrohrad, 
Jekatěrinburg

Srbsko: Bělehrad
Španělsko: Madrid
Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko: 
Stockholm
Turecko: Istanbul
Ukrajina: Kyjev
Velká Británie, Irsko: Londýn

Afrika
Egypt: Káhira
Maroko: Casablanca
Jižní Afrika: Johannesburg

Amerika
Argentina: Buenos Aires
Brazílie: Sao Paulo
Chile: Santiago de Chile

Kanada: Calgary
Kolumbie: Bogota
Mexiko: Mexico City
USA: Chicago

Asie
Ázerbájdžán: Baku
Čína: Peking, Chengdu, Šanghaj
Indie: Mumbai
Indonésie: Jakarta
Izrael: Tel Aviv

Kazachstán: Almaty
Thajsko: Bangkok
Spojené arabské emiráty: Dubai
Vietnam: Ho Či Minovo Město

Austrálie
Austrálie, Nový Zéland:
Sydney

23 
kanceláří

3
kanceláře

7
kanceláří

11
kanceláří

1
kancelář



6. Služby CzechTrade 

= kompletní asistence v teritoriu

1. Vyhledání obchodních kontaktů
 seznam potenciálních partnerů podle zadané cílové skupiny

2. Vyhledání a ověření obchodních kontaktů
 Firmy jsou navíc telefonicky ověřeny a doplněny o kontaktní osobu

3. Ověření zájmu o spolupráci
 Seznam ověřených partnerů s kontakty, které jsou ZK osloveny s 
nabídkou klienta. Seznam jednání a doporučení dalšího postupu jsou 
součástí písemné zprávy

4. Organizace obchodních jednání
 ZK vytipuje konkrétní partnery, zorganizuje obchodní jednání, 
součástí může být i doprovod na jednání, tlumočení…

… CÍLENÝ PRŮZKUM TRHU – PROVĚŘENÍ PARTNERŮ – OVĚŘENÍ BONITY PARTNERA –
ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH – ASISTENCE PŘI ZAKLÁDÁNÍ 
SPOLEČNOSTI – PODPORA PŘI PROPAGACI A MARKETINGU …
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CzechTrade

Dittrichova 21
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Tel.: +420 224 907 820

E-mail: info@czechtrade.cz

Děkuji Vám za pozornost.


