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SLUŽBY CZECHTRADE 

PŘEDSTAVENÍ CZECHTRADE 

INFORMAČNÍ SERVIS CZECHTRADE 

SÍŤ CZECHTRADE 

ADRESÁŘ EXPORTÉRŮ  



Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade – 

národní proexportní organizace ČR. 

Založena 1. května 1997 jakožto vládní příspěvková 

organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

Hlavní cíl – rozvíjení mezinárodního obchodu a 

vzájemné spolupráce mezi českými a zahraničními 

subjekty 

PŘEDSTAVENÍ CZECHTRADE 



Více než 20 let pomáháme 

českým firmám 



  ZAHRANIČNÍ SÍŤ CZECHTRADE ZAHRNUJE 

51 ZASTOUPENÍ NA 5 KONTINENTECH 

EVROPA  23  ASIE 15   AMERIKA 8   AFRIKA 4   AUSTRÁLIE 1 



INFORMACE 

• CzechTrade denně, www.businessinfo.cz, aktuální analýzy příležitostí, 

analýzy na míru, oborové katalogy, exportní průvodci 

PORADENSTVÍ 

• Vstupní exportní konzultace se zástupci CzechTrade v regionech nebo 

oborovým konzultantem na centrále v Praze 

• Osobní konzultace s odborníky zahraničních kanceláří CzechTrade 

• 27. a 28. června Konzultace s ekonomickými diplomaty a řediteli ZK 

CzechTrade v Praze, více viz www.spcr.cz  

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

• Poptávky zahraničních firem po zboží a službách českých dodavatelů 

• Sourcing Days – organizace setkání se zahraničními nákupčími 

 

 

 

 

PROFESIONÁLNÍ A KOMPLEXNÍ 

EXPORTNÍ SERVIS 

http://www.businessinfo.cz
http://www.spcr.cz/


INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY 

• Oslovení potenciálních obchodních partnerů a ověření jejich zájmu 

o výrobek či službu (OZV) 

• Organizace obchodních jednání 

• Prověření zahraničního subjektu 

• Zpracování analýz teritoria, trendů a obchodních příležitostí 

• Dlouhodobá exportní asistence… 

 

 

PROFESIONÁLNÍ A KOMPLEXNÍ 

EXPORTNÍ SERVIS 



ODMĚNÍME VÁS ZA ÚSPĚCH 

• Sleva ve výši 100% na další individuální služby agentury CzechTrade 

• Profesionální doprovodný servis v oblasti PR 

 

JEDNODUCHÉ PODMÍNKY 

• Objednání individuální asistenční služby u zahraniční kanceláře 

CzechTrade 

• Na jejím základě realizace obchodu v minimální hodnotě 250 000 Kč 

• Poskytnutí informací k danému obchodu a souhlasu s medializací úspěšné 

spolupráce s CzechTrade 

 

 

 

ŠANCE PRO ÚSPEŠNÝ EXPORT 

 
MOŽNOST, JAK ZÍSKAT BEZPLATNOU SLUŽBU  



Prestiž národního stánku, Asistence pracovníků CzechTrade, 

Optimalizace nákladů 

 

 

 

SPOLEČNÉ PREZENTACE FIREM V 

ZAHRANIČÍ POD HLAVIČKOU CZECHTRADE 

 



NOVUMM a NOVUMM KET 

• Poskytnutí plochy, registrace a zápis do katalogu na veletrhu, technické služby na 

veletrhu 

• Zvýhodněné služby v režimu de minimis:  

• do výše 70 %  při účasti na mimoevropských akcích 

• do výše 50 %  při účasti na akcích v evropských zemích  

• Realizace účasti při přihlášení min. 5 účastníků + CzechTrade na jednu akci 

 Více viz: https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik  

 

DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 

• Podpora při individuální účasti na veletrhu až do výše 130 000 Kč 

• Podpora a rozvoj průmyslového designu: pro MSP až do výše  

50 % výdajů na služby průmyslového designéra   

Adresář designérů CzechTrade:  

http://www.designers-database.eu/cz/novy-designer/ 

 

 

PROJEKTY V RÁMCI OPPIK 

uznatelných nákladů  

nebo způsobilých výdajů  

https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik
https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik
https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik
http://www.designers-database.eu/cz/novy-designer/
http://www.designers-database.eu/cz/novy-designer/
http://www.designers-database.eu/cz/novy-designer/
http://www.designers-database.eu/cz/novy-designer/
http://www.designers-database.eu/cz/novy-designer/


EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

• Kurzy a semináře – teritoriální a odborné 

• Konference 

• Firemní vzdělávání na míru 

 

Co připravujeme: 

Vytvořte si přesvědčivé propagační materiály (13.6.2018, Praha) 

Exportní příležitosti pro český design v Číně (20.6.2018, Praha) 

 

Více viz Kalendář akcí CzechTrade: 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci  

 

PROFESIONÁLNÍ A KOMPLEXNÍ 

EXPORTNÍ SERVIS 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci


Služba je bezplatná 

Exportní příležitosti denně zasílané od zástupců zahraniční sítě 

CzechTrade, obchodně-ekonomických úseků zastupitelských 

úřadů, přímo od zahraničních firem a z dalších zdrojů 

• Zahraniční poptávky, projekty a tendry 

• Obchodní novinky ze zahraničí 

• Akce v zahraničí 

• Semináře zaměřené na export pořádané CzechTrade 

CZECHTRADE DENNĚ 
EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI DO VAŠEHO E-MAILU 

ODKAZ PRO NASTAVENÍ FILTRU PRO ODESÍLÁNÍ RELEVANTNÍCH 

INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO VAŠE PODNIKÁNÍ: 

https://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka 

 



ADRESÁŘ EXPORTÉRŮ 
PROPAGACE FIREM V ZAHRANIČÍ 

PRO VYTVOŘENÍ PROFILU KONTAKTUJTE SVÉHO 

KONZULTANTA, KTERÝ VÁM VYGENERUJE HESLO 

DO KLIENTSKÉ ZÓNY 

 

Bezplatná příležitost umístit profil firmy do oficiální databáze 

CzechTrade: www.exporters.czechtrade.cz 

Možnost výběru ze 7 jazyků > minimálně ČJ a AJ 

Zobrazování profilů na stránkách zahraničních kanceláří 

CzechTrade: www.czechtradeoffices.com 

Určeno výhradně pro klienty, kteří využívají služeb zahraničních 

kanceláří CzechTrade > důležité zefektivnění využívané služby 

 

 

http://www.exporters.czechtrade.cz
http://www.czechtradeoffices.com


Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade 

 

Věra Všetičková 

Exportní konzultant 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

Tel.: +420 224 907 536 

Mob.: +420 725 820 162 

E-mail: vera.vsetickova@czechtrade.cz  

www.czechtrade.cz 

mailto:vera.vsetickova@czechtrade.cz

