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DESIGN

PŘEDSTAVENÍ A SLUŽBY CZECHTRADE

další PROJEKTY A PROGRAMY EU

PŘIPRAVOVANÉ VELETRHY

EXPORTNÍ POTENCIÁL 

– TERITORIÁLNÍ TIPY



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



Téměř 20 let pomáháme 

českým firmám



SÍŤ CZECHTRADE



SÍŤ CZECHTRADE
5 kontinentů, 51 kanceláří

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
JAR: Johannesburg
Nigérie: Lagos

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

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

Asie
Ázerbájdžán: Baku
Čína: Peking, Chengdu, Šanghaj, 
Kanton
Indie: Mumbai, Bangalore
Indonésie: Jakarta
Írán: Teherán

Izrael: Tel Aviv
Kazachstán: Almaty
Thajsko: Bangkok
Singapur: Singapur
Spojené arabské emiráty: Dubai
Vietnam: Ho Či Minovo Město

Austrálie
Austrálie, Nový Zéland:
Sydney
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Poradenství a informace

• Poradenské služby zaměřené na zahájení a rozvoj podnikání na 

zahraničních trzích (konzultace s řediteli ZK, exportní fóra aj.) 

• Meeting Point CzechTrade, Konference ekonomických radů

• Aktuální informace ze zahraničních trhů

• Portál BusinessInfo.cz

Exportní vzdělávání 

• Odborné a teritoriální semináře

• Firemní školení na míru

• Exportní konference

SLUŽBY CZECHTRADE

http://www.businessinfo.cz/


Obchodní příležitosti:

• Sourcing Days

• Zahraniční poptávky 

• Zahraniční tendry

SLUŽBY CZECHTRADE



Individuální služby

• Oslovení potenciálních obchodních partnerů a ověření jejich zájmu 

o výrobek či službu (OZV)

• Organizace obchodních jednání

• Zpracování analýz teritoria, trendů a obchodních příležitostí

• Dlouhodobá exportní asistence

SLUŽBY CZECHTRADE



Organizace společných národních expozic 

CzechTrade

• Prestiž národního stánku

• Asistence pracovníků CzechTrade

• Optimalizace nákladů

V roce 2018:

• NOVUMM: Spielwarenmesse (31. 1. – 4. 2. 2018)

• TOY FAIR New York (17. – 20. 2. 2018)

• Zvažováno: Hong Kong Toys & Games Fair (8. – 11. 1. 2018)

SLUŽBY CZECHTRADE



Manhattan - New York, USA (17. – 20. 2. 2018)

Celosvětový význam, pro vstup do USA zásadní

Pouze odborná veřejnost; 2017 - přes 2.500 

vystavovatelů, 118.000 návštěvníků

Inovace, trendy, klasické a tradiční hračky

Doprovodná akce – Číše vína v Národní budově v New 

Yorku – možnost pozvat partnery

TOY FAIR New York 2018

V ceně služby CT – zpracovaná informace o technických 

a certifikačních postupech a požadavcích kontrolních 

orgánů USA a dovozních pravidlech u Vašich produktů



Zajištění stánku (kompletní služby) 10x10 stop (cca 9 m2)

Mailingová akvizice potenciálních partnerů, dle cílové 

skupiny

Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků 

zahraniční kanceláře u jednání

Doprovodná akce v Národním domě v New Yorku

Zpracovaná informace o technických a bezpečnostních 

normách pro Váš výrobek

TOY FAIR New York 2018

Předběžná cena 195.000 Kč (+ DPH) –

bude potvrzena během června/července

Katalogová účast – 20.000 Kč (+ DPH)



Action Figures

Arts & Crafts

Games & Puzzles

Books & Music

Dolls & Soft Toys

Educational

Infant & Preschool

Launch Pad

Modern Design

Outdoor Play 

PopStop

Model, Hobby & R/C

Tech Toys

TOY FAIR New York 2018

Kategorie Toy Fair NY 2018:



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


Exportní potenciál v jednotlivých teritoriích



Doporučená účast na oborových veletrzích

• Spielwarenmesse v Norimberku, www.spielwarenmesse.de

• Spielidee v Rostocku, www.spielidee-rostock.de

• Spielemesse ve Stuttgartu, www.stuttgarter-messeherbst.de

• Další vhodné veletrhy je možné vyhledávat v databázi veletrhů na: http://www.auma.de/

Novinky a užitečné info na stránkách sdružení hraček:

• DVSI - Deutscher Verband der Spielwarenindustrie e.V. (www.dvsi.de)

• Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e.V. (BVS) 

(www.bvspielwaren.de) 

Databáze Wer liefert was (www.wlw.de) – relevantní 

firmy

Nejbližší trhy
Německo

http://www.auma.de/
http://www.dvsi.de/
http://www.bvspielwaren.de/
http://www.wlw.de/


Hodnota trhu hraček + dětského zboží cca 10 mld. PLN -

v posledních letech pravidelně roste o 5 %

Dominantní postavení maloobchodní sítě Smyk 

(www.smyk.com)

• téměř 40 % polských zákazníku zde nakupuje

Velká konkurence v podobě polských výrobců a dovozců 

z Asie  dovoz z Asie je zde výhodnější než v ČR

Nejbližší trhy

Polsko

Detailní průzkum trhu PMR (možnost pro více 

firem s podobných zbožím) – 2.000 EUR -

http://www.pmrpublications.com/product/Childrens

-products-retail-market-in-Poland-2016

http://www.smyk.com/
http://www.pmrpublications.com/product/Childrens-products-retail-market-in-Poland-2016


Roční růst trhu je 5 – 7 %

Hračkářství: 30 %, online 10 % (roční růst 200 – 300 %) a 

hypermarkety 60 %

Nejžádanější kreativní hračky resp. rozvíjející smysly a 

motoriku, společenské hry a interaktivní hry

Funguje Svaz prodejců hraček www.jatekkereskedok.hu

• (Stránky v maďarštině a informace jenom pro členy svazu)

Nejbližší trhy

Maďarsko

http://www.jatekkereskedok.hu/


Největším hráčem na trhu je REGIO Játék (cca 35 

vlastních prodejen, 20% podíl na trhu)

Největším dovozcem hraček je spol. Formatex

Cca 60 – 70 % celkového ročního prodeje ve 

vánočním období, kdy se průměrná hodnota 

„nákupního koše“ zvedne z 600 Kč na 900 Kč

Festival hraček: www.kaland-var.hu (3. - 5. 6. 2017) 

v Budapešti. 

Nejbližší trhy

Maďarsko

http://www.kaland-var.hu/


Handelsgruppe für Spielwaren in Österreich – tj. 

Obchodní skupina s jednotlivými prodejci hraček: 

http://interspiel.at/content/149/89/wir/unsere-haendler

76 distributorů hraček (dle databáze ZK) např. 

• Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH

• Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne GmbH & Co KG

• Vinz. Höfinger Gesellschaft m.b.H. 

34 obchodních zástupců, tzv. Handelsagentů

Nejbližší trhy

Rakousko

Veletrh Interpädagogica 2017 v Salzburgu (23. - 25. 11. 2017)

pro pedagogy, 

jsou ale zastoupeny také herní učební pomůcky

http://interspiel.at/content/149/89/wir/unsere-haendler


Rostoucí trend sektoru hraček a her 

• Video hry rostly 2x rychleji než tradiční hračky a hry

Lego Sverige AB je hlavním hráčem na trhu (11 %)

Téměř 50 % prodeje hraček a her bylo v r. 2015 

zprostředkováno přes internet

Díky online prodejů a digitalizaci se ve Švédsku

předpokládá další nárůst prodejů hraček a her v 

příštích letech

Nejbližší trhy

Švédsko



Brazílie

• Nejvíce oblast kolem Sao Paula, Santa Catarina – zároveň nejvíce výroby

• Nejvíce prodej: Auta a vozítka, panenky, hry 

• Prodej skrze hračkářství 41 %, internet 18 %, supermarkety 8 %, časopisy 13 %, 

zbytek přímý prodej 

Mexiko

• Hračky jsou v Mexiku velmi prodávaným artiklem 

• Velká konkurence (ze strany místních výrobců, čínských firem, EU atd.) 

• Nutno zvážit i kopírovatelnost

• Co se týče oborových akcí zaměřených na hračky, je jich v Mexiku celá řada, 

např.: EXPO TUS JUGUETES http://www.expotusjuguetes.mx/df.html

Latinská Amerika

http://www.expotusjuguetes.mx/df.html


Potenciál X omezení dovozu, sankce, aktuálně 

zhoršená ekonomická situace

Kancelář v Moskvě, Petrohradu, Jekatěrinburgu

Petrohrad - veletrh Planeta Dětství

• 30. 3. – 2. 4. 2017

• V případě zájmu průzkum veletrhu, případně vyhledání kontaktů

Rusko



Konkurence – potřeba zvážit přidanou hodnotu

Nárůst počtu dětí, boom internetového prodeje

• 223 mil. dětí ve věku pod 14 let, předpoklad každý rok 17 - 18 mil nově narozených dětí

• Potenciál rozvoje – v současnosti průměrně 30 USD za dítě (USA 200 USD)

• Lepší se kvalita života, roste střední třída

• Online: Taobao platforma (C2C platforma), Tmall a JD.com

• Průměrný růst maloobchodního prodeje hraček – 12,6 %

China Kids Expo, China Toy Expo, China Licensing Expo –

říjen 2017, Šanghaj

• Zaujímá plochu 155.000 m2, více než 1.700 vystavovatelů, 65.467 návštěvníků

• Webové stránky: www.china-toy-expo.com, www.china-kids-expo.com

Čína

Alternativně – charitativní akce ve spojení s ambasádou – před Vánoci

http://www.china-toy-expo.com/
http://www.china-kids-expo.com/


Potřeba vyčlenit personální, finanční a časové zdroje 

Kontakt s čínskou asociací (China Toy & Juvenile Products

Association – CTJPA, www.tjpa-china.org) – zájem o 

spolupráci s ČR – jediná oficiální organizace

• pořádá výše zmíněné veletrhy

• zabývá se normami, certifikacemi

• členem International Council of Toy Industries (ICTI, od roku 1998) a nyní má vykonává 

v této radě prezidentství pro období 2015-17

Možnost individuální konzultace 19. – 23. 6. 2017

Čína

CBME - potřeby pro matku a dítě

19. – 21. 7. 2017 (Šanghaj)

http://www.tjpa-china.org/


Založen na B2B jednání

Cíleně oslovit distributory

Vysoká porodnost

Nutný osobní kontakt

Ne veletrhy jezdí Izraelci do Evropy 

(Spielwarenmesse)

Sortiment – podobný USA, EU

Izrael



GCC 3. největší trh s hračkami v Asii (po Číně a Indii)

• SAE jsou z regionu GCC největším importérem 

GCC v obchodě s hračkami tržby ve výši 1,5 mld. 

USD, produkty péče o dítě 15 mld. USD (2015)

• Vzestupná tendence

Odhad populace v GCC 2020: 53 mil (27 % pod 14 let)

SAE cca 360 USD za hračky/dítě

Neexistuje v zásadě místní konkurence

• Firmy z EU a USA hračky designují v místě a vyrábí v Číně 

• Méně než 10 % je dováženo přímo z EU nebo USA

SAE a GCC



Trendy v hračkách:

• Patrný odklon od tradičních hraček k elektronickým a 

aplikacím, ke kterým tíhnou děti (obrovský dopad zde 

má reklama v TV, internet a kino)

• Na druhou stranu se zde začínají prosazovat hračky 

s tradiční tematikou zaměřenou na Islám, panenky 

oděny do tradičních obleků

• Region je specifický také tím (předně Dubaj), že zde 

žije opravdu multikulturní komunita expatů, z celého 

světa, která zde i vychovává děti a hračky jim kupuje

SAE a GCC



Certifikace je povinná

Patrně největším distributorem v regionu je 

společnost:

• Toy Triangle (http://www.toytriangle.com/)

• Baby Shop Stores (http://www.babyshopstores.com)

Veletrh:

• PlayWorld Middle East (14. - 16. 3. 2017)

• koná se každý rok

• v roce 2016 navštívilo více než 6 800 obchodníků

SAE a GCC

http://www.toytriangle.com/
http://www.babyshopstores.com


Turecký trh kompetitivní na cenu 

Poloha – kousek od EU + má s EU celní unii

Růst obyvatel o 750 tis. / rok 

Dětí do třeba 10 let je v TR přes 13,5 mil

• politika 3 dětí na 1 ženu. 

Ročně se tady v tomto průmyslu utratí na 1 mld. USD, 

přičemž dovoz tvoří cca 60 % Trh by měl růst kolem 6 % 

(data z roku 2012).

Turecko



Místní distributoři (výběr):

• http://www.sunman.com.tr/en/corporate-information/ , 

http://www.adoreoyuncak.com/ , http://www.samatli.com.tr/index.php?lang=en

Asociace 

• http://www.oyder.org.tr/hakkimizda - nutná turečtina

Místní výrobci (výběr): 

• www.furkangroup.com.tr/en/, www.pilsan.com.tr, http://www.nevatoys.com/en/0-

home, 

Veletrh: 

• http://www.kidsturkey.com/en/home

• Termín konání: 26. – 29. 10. 2017, Istanbul, 122 vystavovatelů, 9 017 návštěvníků 

Turecko

http://www.sunman.com.tr/en/corporate-information/
http://www.adoreoyuncak.com/
http://www.samatli.com.tr/index.php?lang=en
http://www.oyder.org.tr/hakkimizda
http://www.furkangroup.com.tr/en/
http://www.pilsan.com.tr/
http://www.nevatoys.com/en/0-home
http://www.kidsturkey.com/en/home


Importér hraček z ČR - http://happygoducky.com.au/

Především kvalitní hračky, důraz na bezpečnost a 

materiály

Zkušenost s prezentací ve spolupráci s Generálním 

konzulátem v Sydney pro místní obchody – ohlas –

hračky do místních školek

Austrálie

http://happygoducky.com.au/


UK: 

• Náročný trh, masivní konkurence

• Stabilní – pro nejmenší (nejsilnější – 30 % trhu), panenky

• Růst - interaktivní hry, elektronické (19 % trhu)

• Pokles – hry a puzzle

USA:

• ZK USA– zkušenost v hračkářském průmyslu

• Hračky jsou velmi populární a jejich prodej není tolik pod vlivem velkých koncernů 

tak jako v Evropě

• Největší veletrhy:

• New York Toy Fair (http://www.toyfairny.com)

• ToyFest West v Las Vegas (březen) (http://toyfestwest.com)

USA a UK



2016 – pomalejší růst (1 %)

X 2. největší konzument hraček v Evropě (po VB), asi 20 % 

evropského trhu.

Poslední tři měsíce v roce 58 % celkového obratu.

Nárůst především:

stavebnice (+ 2 % v roce 2016, 16,6 % v 2015, 18 % v 2014)

hračky rozvíjející umělecké dovednosti (+8 % v 2016)

společenské hry a puzzle (+5 % v 2016)

plyšové hračky (+11 % v 2016, bez i pod licencí)

Hračky chráněné licencí 24 % trhu

Francie



Distribuce

Specializované obchody s hračkami 42,6 % v roce 2015

Dále supermarkety (DARTY, FNAC, Cultura)

Významný nárůst online prodejů – La Grand Récré – velký online 

obchod s hračkami

Trendy

Tradiční hračky rozvíjející kreativitu budou i nadále táhnout trh. 

Hračky spojené s vědou, technologií, inženýrstvím a matematikou

Hry spojené s venkovními aktivitami a pohybem. 

Největší hráči na trhu: Hasbro, Mattel, Bandaï

Francie



Veletrhy

KIDEXPO 26. – 30. říjen 2017 Paříž, Porte de Versailles

• 5 kategorií hraček: předškolní, pro 4+, společenské hry, 

high tech a kreativní volnočasové aktivity

Události menšího významu:

B2B setkání aktérů na trhu hraček a her - 28. – 29. června 

2017, Paříž, Hilton Charles de Gaulle

Playtime – 1. - 3. července 2017, Paříž, Parc Floral
profesionálové a veřejnost

Francie



Trh hraček 2016 nárůst o 5 % své hodnoty 

1. pol. roku 2016 nejvyšší růst v odvětví v celé Evropě 

Asociace: 

• Assogiocattoli sdružuje výrobce, dovozce, distributory v odvětví hraček 

(https://www.assogiocattoli.it)

Dovoz:

• Po recesi v letech 2011-14 roste

• Zvyšování nákupů z EU

• ČR – 3. největší dovozce (9,9 %) – 107 mil EUR

• Po Číně (43,5 % - klesá) a Francii (13 % - roste)

Největší růst:

• Dětské/předškolní

• Stavebnice

Itálie



ASISTENČNÍ SLUŽBY CZECHTRADE ITÁLIE 

Na počátku roku 2017 spolupracovala italská kancelář 

CzechTrade s Českými centry na prezentaci a propagaci 

českých designových hraček u příležitosti akce nazvané 

MINI WONDERS, která byla zorganizována v rámci 

milánského desing weeku. 

Při této příležitosti naše italské zastoupení CzechTrade

shromáždilo nové a aktualizovalo staré přímé kontakty na 

cirka 50 lokálních společností z oblasti distribuce a 

importu hraček. 

Itálie



Děkuji Vám za pozornost



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Barbora Kaprálová

Exportní konzultant

Dittrichova 21 

128 01 Praha 2

Tel.: +420 224 907 514

Mob.: +420 601 361 825

E-mail: barbora.kapralova@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz


