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Indie

 Indie je druhá nejlidnatější a 

sedmá největší země světa

 Hrubý domácí příjem je 1.610,-

USD na hlavu, tempo růstu HDP 

7,8%

 Střední vrstva s kupní silou je 

odhadována na 300 mil. lidí

 V ratingu „Doing Business“ dle 

Světové banky je Indie na 130. 

místě na světě, v ratingu 

„Starting Business“ na 155.



Byznysový inkubátor je podnikatelské centrum, za kterým stojí 

AMSP a CzechTrade ve spojení s indickou firmou Pushpak s 

podporou ZÚ ČR v Indii.

Centrum bude poskytovat právní a obchodní služby a prostor pro 

počátek podnikání v Indii

Prvními firmami využívajícími služby centra jsou Liko-S, TATRA, 

Beznoska a Brano Group

Koordinace aktivit českých podniků – Ivan Kameník (ZK Bangalore)

„Podnikatelský inkubátor“ v Bangalore





CzechTrade – ZK Mumbai (*od 2004)

 Zázemí kanceláře 60m2 v 

jižní Mumbaji

 Asistenční služba ZK při 

rozjezdu podnikání v Indii 

(firma ComAp) 

 Asistence při zakládání 

dceřiné společnosti v Indi 

(firma Preciosa – Lustry) 

 Vlídné zacházení a 

stoprocentní podpora!



MOJE ZKUŠENOST:

Nesnažte se „porozumět“ chování svého indického 

partnera, ale snažte se chápat jeho motivace a 

okolnosti, které ho němu vedou (!)

a…

Věřte mu!



Má smysl se pokusit dodávat na 

indický trh?



Dodávat na indický trh má smysl za předpokladu:

Jste 20% pod cenou konkurenta, který ovládá váš segment trhu (případně je 

váš produkt něčím unikátní)

Máte dostatek trpělivosti, finanční a personální kapacity se indickému trhu 

věnovat.

Předem akceptujete fakt, že minimální doba pro první dodávky je 1-2 roky.

---

(Indie není vaším prvním zahraničním trhem a nemá vyřešit akutní problémy odbytem!)



„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“
(Mahátma Gándhí)
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