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Sever, severovýchod Číny a přilehlé provincie k Pekingu 

Počet obyvatel: 546,52 mil.

Nejlidnatější provincie a důležitá centra z regionu: Shandong
(97,9 mil.), Henan (94,4 mil.), Peking (21,5 mil), Tianjin (13,6 
mil.), 

Nejdůležitější odvětví: strojírenství (vč. loďařství, automob.), 
elektronický průmysl/ITC, lehký průmysl, služby

Přesun těžkého strojírenství a energeticky náročnějších odvětví 
průmyslu do centrální a západní Číny a z hustě obydlených 
oblastí, restrukturalizace a zaměření se na nové obory

ZÁKLADNÍ INFORMACE O REGIONU 
SEVERNÍ ČÍNY



PŘÍLEŽITOSTI V SEVERNÍ ČÍNĚ

ITC/Smart cities

Strojírenství (Robotika, 
pokročilé CNC obráběcí 
stroje)

Letecký průmysl a 
kosmonautika

Železniční průmysl

Zemědělská technika

Nové materiály

Energetická zařízení

Environmentální 
technologie

Biomedicína a 
zdravotnické prostředky

Spotřební zboží

Služby



PLÁNOVANÉ AKCE – PEKING OD 03/2018

Prezentační akce pro 
spotřební průmyslu v Pekingu 
a v Xi´Anu v květnu 2018 –
10.-26.5.2018

Roadshow CZ 
environmentálních technologií 
– 2. pol. 2018

China Education Expo 2018 - . 
10. 2018

100 let výročí Československa 



Společná prezentace na veletrhu

Vhodný místní partner

Distribuční práva omezit

CBEC, klasický E-commerce

Dlouhodobá přítomnost

Ochrana IPR 

DOPORUČENÍ PRO VSTUP NA ČÍNSKÝ TRH



Největší internetová populace na světě
• 751 mil. uživatelů internetu v Číně (k 06/2017)

• cca 28% uživatelů na venkově

• Míra penetrace – 53,2% (2016)

45.3% čínských firem zavedlo prodeje online

45,6% čínských firem nakupuje přes internet

39% čínských firem zavedlo online marketing a 
promo aktivity

ZÁKLADNÍ INFORMACE - INTERNET 
V ČÍNĚ



Mobilní internet

723,6 mil. uživatelů 
internetu na mobilu 
(08/2017) – 96,3%

Noví uživatelů internetu –
80,7% přes mobil

Populární jsou aplikace 
ke sdílení (kol, aut), 
nositelná inteligentní 
zařízení (ke sportu např.), 
smart home atp.



E-Commerce – data na úvod

Top 10 E-Commerce zemí (mld. USD) 2015

Čína 766,5 Německo 66,2

USA 595,1 Jižní Korea 64,8

VB 174,2 Kanada 35,7

Japonsko 114,4 Indie 25,5

Francie 71,9 Rusko 22,8



E-Commerce v Číně – pokr.

467 mil. online 
nakupujících 

441 mil. nakupujících 
online přes mobil

Vláda podporuje rozvoj e-
Commerce na venkově a 
v malých a středních 
městech

Tržby z E-Commerce 
prodejů Čína vs. USA 
(mld. USD) * odhad

Rok Čína USA 

2014 472,91 298,26

2015 672,01 340,61

2016* 911,25 384,89

2017* 1 208,31 431,84

2018* 1 568,39 481,94

2019* 1 973,04 534,95



E-Commerce v Číně – pokr.

Kdo nakupuje: 
• Mladí, žijící ve městech, 

• Převažují ženy

Jaký je čínský 
spotřebitel?

• Flexibilní

• Komunikativní

• individualista

Průměrně ročně utratí 1.397 
Rmb (cca 220 USD)

• Severní Amerika = 2.674 USD

• EU = 1.540 EUR

Nakupuje častěji než např. 
evropský spotřebitel (4x)

Oceňuje zejména:
• Možnost nákupu kdykoli

• Nízkou cenu produktu

• Pohodlné nakupování



E-Commerce v Číně – pokr.

Nejprodávanější zboží: 
• Oblečení a doplňky, spotřební elektronika, vybavení do bytu, potraviny, 

kosmetika, hračky a hry, sportovní zboží a zařízení, zboží pro děti a matky, 
knihy a cestování

Kde se zákazníci nachází?
• 29% ve 1st tier cities (Peking, Šanghaj, Tianjin, Shenzhen, Guangzhou)

• 39% ve 2nd tier cities, 22% ve 3rd tier cities, 10% ve 4th tier cities



E-Commerce platformy v Číně

Dle transakcí převažují 
platformy B2C nad C2C

C2C – masová produkce

B2C – značkové výrobky

Tmall, JD, Sunning –
největší B2C E-
commerce platformy

Taobao – největší C2C 



ZALOŽENÍ ESHOPU NA B2C E-COMMERCE 
PLATFORMĚ

Pro e-shop na B2C platformě:
• Založit firmu v Číně (předmět podnikání – prodej výrobků)

• Registraci obchodní značky v Číně

• Získat certifikáty pro čínský trh

• IT oddělení musí připravit e-shop (nutné lokalizovat – čínština; napojení na 
čínskou platební bránu; design by měl odpovídat čínské kultuře, chuti)

• Uskladnit výrobky v Evropě či FTZ 

• Najmout doručovatelskou firmu pro dovoz výrobků do Číny

• Promyslet online marketingovou strategii (např. na Baidu)

• Založit zákaznické oddělení, poprodejní oddělení, pracovníci musí umět 
čínsky (nebo outsourcing)



ZALOŽENÍ ESHOPU NA TAOBAO (C2C)

Pro individuální osoby
• Cn ID

• Vytvořit účet na Taobao
(heslo, uživ. jméno) 

• Otevřít účet u banky se 
službou e-banking a 
zažádat o účet u Alipay

• Poté co je schváleno 
Taobao, lze založit eshop

• Vytvořit design eshopu



ZALOŽENÍ ESHOPU – DOPORUČENÍ/TIPY

Zboží musí splňovat všechny podmínky dovozu do ČLR 
(certifikáty) – u CBEC ne
Logistika musí být velmi flexibilní – např. Tmall vyžaduje odeslání 
zboží další den po objednávce
Do 7 dnů může spotřebitel vrátit zboží – nutné mít adresu v Číně 
kam vracet (a Číňané vracejí zboží nejvíce na světě)
U Alipay platbu za výrobek firma obdrží až po 7 dnech, kdy 
spotřebitel potvrdí příjem zboží
Platformy poskytnou seznam oficiálních partnerů pro design, 
vedení e-shopu, skladování, logistiku, propagaci atd. (např. 
https://fuwu.taobao.com/index.html)



ZALOŽENÍ ESHOPU – DOPORUČENÍ/TIPY II

Zvážit kde dělat reklamu na výrobky 
Platformy poradí, jak dostat výrobek na dobré místo na stránkách: 
kvalitní popis výrobku, rychlost dodání, kvalitní služby
Jak vypadá stránka o produktu: Podrobný popis výrobku, hodně 
fotografií výrobku, prezentovat kvalitu, bezpečnost (i certifikáty), 
balení, historie značky/firmy/výrobku, recenze zákazníků.
Zákazníci ceny sledují a porovnávají, rovněž tak recenze 
ostatních zákazníků



Cross-border E-Commerce (CBEC)

Prodej zahraničního výrobku v Číně online – bez 
čínské firmy, čínského distributora či čínského agenta

Proč zahraniční zboží: 
• Nedůvěra v čínské zboží, padělek, obliba značky

Jak mohou zahraniční zboží koupit?
• Nákup přes zahraniční web

• Dovezou osobně ze zahraničí

• Purchasing agents

• CBEC platformy



CBEC – pokr.

Téměř 36 mil. Číňanů má v roce 2018 nakupovat 
zahraniční výrobky na zahraničních webech, v objemu 
transakcí 1 bil. RMB 
Z 2 mld. USD na 20 mld. USD mezi lety 2010 – 2014 
na CBEC
2016 tržby vzrostly o 46% na téměř 86 mld. USD
Platformy představily v Číně více než 5000 značek z 
25 zemí světa



Které výrobky jsou vhodné pro CBEC?

Výrobky, které nejsou na 
místním trhu (online i 
offline)

Kvalitní, unikátní design

V tzv. Positive List –
seznam výrobků, které 
lze dovážet 
prostřednictvím CBEC 
(jednodušší procedury)

Spotřební zboží, 
zejména:

• Zboží pro matku a dítě

• Výrobky osobní péče

• Výrobky pro zdraví (vč. vitamíny, 
doplňky stravy)

• Potraviny, nápoje

• Oděvy, doplňky, boty (musí být 
známá značka)



Prodej na CBEC – počítat s…

Místo v Číně, kam lze 
vrátit zboží

Zákaznický servis v 
čínštině

Platformám se platí 
depozit, roční poplatek za 
využívání platformy, 
provize a poplatek za 
užití platebních portálů

Vhodná propagace české 
značky/zboží v Číně

Ochrana IPR v Číně



Nákupní festivaly

Čínský nový rok: leden-
únor

Den Sv. Valentýna – 14.2.

Den žen – 8.3.

Den dětí – 1.6.

Festival 618 – 18.6.

Festival vín – 9.9.

Den nezadaných – 11.11.

Double Twelve – 12.12.

Vánoce – 14. – 25.12.



Česká agentura na podporu obchodu 
CzechTrade

Kateřina Ďurove
Vedoucí ZK Peking
Embassy of the Czech Republic in China
2 Ritan Lu, Jianguomenwai Dajie
Chaoyang District, 100600 Beijing, China

Tel.:   +86 10 8532 9537
Mob.: +86 186 1145 8173
E-mail: katerina.durove@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz


