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SLUŽBY CZECHTRADE 

PRO EXPORTÉRY 

A SLUŽBY CZECHINVEST 

PRO PODNIKATELE



PORADENSTVÍ 

A SLUŽBY ZAHRANIČNÍ SÍTĚ

VZDĚLÁVÁNÍ

MARKETINGOVÁ 

PODPORA V ZAHRANIČÍ

INFORMACE

ODBORNÉ ZNALOSTI  DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI  

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY  KOMPLEXNÍ SLUŽBY



ZAHRANIČNÍ SÍŤ CZECHTRADE ZAHRNUJE 

50 ZASTOUPENÍ NA 5 KONTINENTECH

EU 15  EVROPA A STŘEDNÍ ASIE 9  ASIE 13  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

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

• Sourcing Days – organizace setkání se zahraničními nákupčími

• Poptávky zahraničních firem po zboží a službách českých dodavatelů

• Nabídky zahraničních dodavatelů pro české zájemce

• Tendry ze světové banky CERN

PROFESIONÁLNÍ A KOMPLEXNÍ 

EXPORTNÍ SERVIS

http://www.businessinfo.cz


INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY

• Průzkumy trhu 

• Vyhledání obchodních partnerů

• Doprovod a příprava na jednání, další dle konkrétních požadavků 

firmy

PREZENTACE FIREM V ZAHRANIČÍ

• B2B akce

• Společné účasti firem na mezinárodních veletrzích

• Sourcing Days – setkání se zahraničními nákupčími

• Novumm a Novumm Ket – program podpory Marketing z EU        

pro prezentaci na vybraných veletrzích

PROFESIONÁLNÍ A KOMPLEXNÍ 

EXPORTNÍ SERVIS



EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

• Kurzy a semináře

• Konference

• Firemní vzdělávání na míru

• Workshopy

DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST

• Zvýhodněné služby pro malé a střední firmy v počáteční 

spolupráci s průmyslovými designéry

PROFESIONÁLNÍ A KOMPLEXNÍ 

EXPORTNÍ SERVIS



TŘI KROKY K VAŠEMU ÚSPĚCHU

IDENTIFIKACE 
POTŘEB EXPORTÉRŮ

STRATEGIE VSTUPU 
NA ZAHRANIČNÍ TRH

ÚSPĚŠNÝ VSTUP NA 
ZAHRANIČNÍ TRH

Regionální exportní konzultanti pomohou s určením konkrétních 

exportních potřeb přímo u vás v regionu a informace předají 

oborovému specialistovi v pražské centrále. 

https://www.czechtrade.cz/kontakty/regionalni-konzultanti

Oboroví specialisté CzechTrade připraví individuální akční plán 

vstupu na nové trhy nebo posílení pozic na trzích stávajících. Řešení 

aktivně konzultují se zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade. 

https://www.czechtrade.cz/kontakty/oborovi-specialiste

Zahraniční kanceláře CzechTrade podpoří proces rozhodování a 

učiní aktivní kroky pro vstup na trh, a to formou individuální služby, 

organizací obchodního jednání nebo účastí na veletrhu. Ověří zájem 

o váš produkt nebo službu.

https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet



DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST

Podpora pro malé a střední firmy až do výše 50 000 Kč na individuální 

spolupráci s průmyslovým designérem z Adresáře designérů CzechTrade

Analýza stávajícího stavu designu, návrh nového designu výrobku, 

autorský dozor designéra při výrobě prototypu

Podpora až do výše 130 000 Kč na účast na vytipovaném zahraničním 

veletrhu nebo přehlídce designu

www.czechtrade.cz/sluzby/design



PŘÍNOSY PRO EXPORTÉRY

ZAHRANIČNÍ SÍŤ

INFORMACE

TÝM PROFESIONÁLŮ

ODBORNOST

EXPERT NA EXPORT

VZDĚLÁVÁNÍ

ÚSPORA ČASU A NÁKLADŮ 

20 LET ZKUŠENOSTÍ

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY
PORADENSTVÍ

STATUT STÁTNÍ AGENTURY

51 ZASTOUPENÍ

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY FIREM

KOMPLEXNÍ SLUŽBY



+ CzechInvest je státní příspěvková 

organizace podřízená MPO ČR

+ Podpora a rozvoj investic, výzkumu a 

vývoje, začínajících podnikatelů, 

inovativních firem a start-upů, 

podnikatelských nemovitostí, dodavatelů, 

exportérů

+ 13 regionálních kanceláří – OneStopShop

+ Rozcestník kontaktů v regionech - centrála 

CzechInvestu (CI), CzechTrade, API, 

TAČR, ČMZRB a další

AGENTURA CZECHINVEST



SLUŽBY AGENTURY CZECHINVEST

Služby pro investory 
• Investiční pobídky, Databáze dodavatelů, Podnikatelské nemovitosti, Výzkum, vývoj a inovace,

• CzechLink, CzechLink StartUp,

• Klíčové sektory – letecký a kosmický průmysl, automobilový průmysl, podnikové služby, elektrotechnický a 

elektronický průmysl, pokročilé strojírenství, informační a komunikační technologie, Life Sciences, 

nanotechnologie a pokročilé materiály

• Služby Aftercare

Služby pro start-upy
• Startup Europe,

• Mentoring a poradenství,

• Matchmaking v zahraničí, Workshopy a networking, Prezentace produktu či služby v zahraničí

Služby pro malé a střední podnikatele
• Databáze dodavatelů,

• Dotační poradenství,

• CzechLink

Služby pro municipality
• Poradenství pro municipality,

• Nemovitosti pro podnikatelské účely

Všechny služby CzechInvestu jsou zdarma jako součást podpůrných opatření české vlády



SLUŽBY AGENTURY CZECHINVEST PRO 

POTENCIÁLNÍ INVESTORY

Informační servis

Asistence při realizaci investičních 
projektů

Pomoc při jednání s orgány státní 
správy

Podpora subdodavatelů – správa 
databáze českých subdodavatelských 
firem

Zprostředkování státní investiční 
podpory

Pomoc při vyhledávání pozemků a hal

Podpora malého a středního podnikání

AfterCare služby pro zahraniční 
investory

Zdroj: CzechInvest, 2019



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Ing. Lenka Kalužová

regionální exportní konzultantka pro 

Zlínský kraj

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

Tel.: +420 296 342 952

Mob.: +420 725 721 329

E-mail: lenka.kaluzova@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

mailto:Hana.stickova@czechtrade.cz

