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50 let tradice, to zavazuje….

AB Max lisovna plastů s.r.o.

exportér do tří kontinentů

…bez našich dílů to nefunguje



Co vlastně děláme….

Společnost vznikla již v roce 1974, v tehdejším Československu. Od počátku se 

jedná o ryze českou společnost, která se zaměřuje na zpracování termosetů, 

reaktoplastů, vstřikování termoplastických materiálů, a kompletací komponentů.



Z čeho vyrábíme…

Materiály, které zpracováváme jsou nejen ty, se kterými se běžně setkáváte, ale i 

speciálně vyvinuté plasty pro elektrotechnický průmysl. Zaměřujeme se hlavně na 

kombinace více materiálů, např. plast a kov, plast a měď apod.



S kým spolupracujeme….

Převážnou část našich výrobků exportujeme téměř do celého světa, ale 

hlavně se podílíme na optimalizaci výrobků už při jejich vývoji v tzv. 

materiálových týmech přímo u našich zákazníků…



Vize naší budoucnosti

Abychom mohli dále růst, stavíme nový závod…



Vize naší budoucnosti

S maximální mírou automatizace…



Aplikace, nebo-li kde můžete najít naše výrobky

Elektromotory od těch nejmenších až po lokomotivy, 
motory lanovek, nebo čerpadla pro ropný průmysl

Stykače, jističe, rozvaděče, konektory, izolátory

Rozvodny elektrického proudu v halách, supermarketech

Prvky pro elektromobilitu, např. dobíjecí rozhraní 
pro VZV, nebo elektro-busy



Republika sestávající z 9 spolkových zemí

8,837 mil. obyvatel

Inflace: 1,7 % (1Q 2019)

Nezaměstnanost: 5 % (2/2019)

Zahraniční obchod:

• Rakousko 

• Dovoz z ČR 4,3 % 5. místo

• Vývoz do ČR 3,7% 6. místo

• Záporná bilance Rakouska s ČR

• Česká republika

• Dovoz z Rakouska 3,1 % 6. místo 

• Vývoz do Rakouska 4,4 % 6. místo

Rakouská ekonomika



16 rozdílně hospodářsky vyvinutých 

spolkových zemí

90 % exportu do SRN do 6 spolkových 

zemí

63 % vývozu do SRN tvoří spolkové 

země: Bavorsko, Severní Porýní-

Vestfálsko a Bádensko-Würtembersko

HDP 2018: 1,5% 

HDP 2019: 0,5 - 0,8% (prognóza)

HDP 2020: 1,8 % (prognóza)

Německá ekonomika



Firemní prezentace (obecně) – inspirujte se u západních

konkurentů

Webová prezentace

• Založte si doménu .at/.de

• Neopomíjejte optimalizaci vyhledávání dle klíčových slov pro Google

Pracujte s volně přístupnými databázemi

• Wer liefert was – www.wlw.at; www.wlw.de

• Firmen ABC – www.firmenabc.at

Nepodceňujte nutnost němčiny

Zahraniční telefonní číslo – odbourání bariéry předvolby +420

Tipy pro úspěšný export – jak na ně?

http://www.wlw.at/
http://www.wlw.de/
http://www.herold.at/


Konzervativní trhy – budování značky

Roste role internetu – 66 milionů Němců aktivně „online“

Web v NJ – chyby v klíčových pojmech - kontrola rodilým

mluvčím

Obava z dlouhé a drahé dopravy zboží - nabízejte rychlá a

levná řešení

Používejte profesní sociální sítě – profesní LinkedIn a Xing,

generace 45+ let často není na Facebooku

Tipy pro úspěšný export – jak na ně?



Tipy pro úspěšný export – jak na ně?



Tipy pro úspěšný export – jak na ně?



Německé i rakouské firmy jsou zvyklé na „nadstandardní“ 

zákaznický servis – připravte si marketingové materiály, návody i 

ceníky v němčině

Požadavky na certifikace nad rámec zákonných norem

Získání německého či rakouského zákazníka je mnohem 

obtížnější a časově náročnější než v ČR – nutná vytrvalost!

Spolupráce s obchodním zástupcem - vybudované distribuční 

kanály, šetření vstupních nákladů, práce na provizní bázi

Tipy pro úspěšný export – jak na ně?



V Rakousku působí ca. 9.000 obchodních agentů (Handelsagent)

Ročně zprostředkují zboží v hodnotě 23 mld. EUR

Agenti se sdružují pod Spolkových grémiem Handelsagentů (pod

WKO)

V Německu působí ca. 40.000 obchodních zástupců (Handelsvertreter)

Přednosti samostatného obchodního zástupce / agenta:

• Nemá žádné fixní náklady – jedná se o samostatného obchodníka

• Pracuje v závislosti na obratu - odměna ve formě provize vers. měsíční paušál

• Disponuje aktuálními znalostmi trhu

• Má dlouholeté vztahy k zákazníkům

Obchodní agenti (zástupci) Co jsou zač?



Portál: www.register.handelsagenten.at; www.handelsvertreter.de

Obchodní agenti (zástupci) - Jak na to? I.

http://www.register.handelsagenten.at/
http://www.handelsvertreter.de/


Na portálu obchodních zástupců jsou v příslušném seznamu v

evidenci zalistovaní obchodní zástupci

Hledání:

I s tímto Vám CzechTrade může pomoci – služba: 

Vyhledání rakouského a německého zástupce 

Obchodní agenti (zástupci) - Jak na to? II.

V databázi rakouských a německých obchodních zástupců

• Přístup zpoplatněn

Zveřejnění nabídky

• Aktivní vložení inzerátu

Zprostředkování kontaktů od regionálních svazů obchodních

zástupců CDH



Využívání databází

• Bezplatná databáze Wer liefert was: www.wlw.at / www.wlw.de / www.wlw.ch

• Možnost filtrování výsledků na základě klíčových slov a zaměření firmy

• Placená databáze Firmeninfo.at : www.firmeninfo.at

• Placená databáze Bisnode Hoppenstedt: www.hoppenstedt-firmendatenbank.de

• Placená databáze KOMPASS www.kompass.cz

I s tímto Vám CzechTrade může pomoci – služba: 

Vyhledání kontaktů a ověření zájmu o výrobek/službu

Jak najít distributora nebo zákazníka?

http://www.wlw.at/
http://www.wlw.de/
http://www.wlw.ch/
http://www.firmeninfo.at/
http://www.hoppenstedt-firmendatenbank.de/
http://www.kompass.cz/


Wer liefert was?    AT/DE/CH



Wer liefert was?    AT/DE/CH



Hospodářská komora v Brně ve spolupráci s CzechTrade od 

1.1.2018 nabízí možnost registrace v největší B2B databázi WLW  

pro české firmy!

93 % všech B2B nákupčích hledá dodavatele online

vynikající pozice WLW ve vyhledávačích – celkem 590.000 firem

měsíčně WLW využívá 1,6 milionu nákupčích

Objednávky WLW: RHK Brno – Otto Hrdlička, hrdlicka@rhkbrno.cz, 

www.rhkbrno.cz

Jak najít distributora nebo zákazníka?

mailto:hrdlicka@rhkbrno.cz
http://www.rhkbrno.cz/


Jak oslovit potenciálního obchodního 

partnera?

Základ úspěchu? Znalost němčiny a telemarketingu !

• Při oslovení používejte kombinaci telefonu, e-mailu a pošty

• V rámci telemarketingu posílejte marketingové materiály / ceníky / vzorky 

elektronickou i klasickou poštou vždy avízované předem telefonicky 

zjištěné kontaktní osobě

• V Německu se stále využívá fax

Pracujte s referencemi – ideálně od rakouské / německé / 

švýcarské firmy (alternativně ze západní Evropy obecně)

Komunikujte systémově a pracujte s konkrétními termíny



Portál pro zahraniční obchod www.ixpos.de

Jak najít distributora nebo zákazníka?

http://www.ixpos.de/


Kde hledat poptávky z teritoria

Portál www.businessinfo.cz

http://www.businessinfo.cz/


Hledejte partnery mezi vystavovateli na veletrzích

• www.auma.de – největší databáze pro vyhledávání veletrhů nejen v Německu

Jak najít distributora nebo zákazníka?

http://www.auma.de/


Veletrhy – prezentace klientů na stáncích 

CzechTrade



Plánované akce v roce 2019 v Rakousku

Alles für den Gast Herbst Salzburg 2019

(9. – 13. 11. 2019)

• Nejdůležitější událost v oboru gastronomie a hotelnictví

v regionu Rakousko, jižní Německo, Švýcarsko, Itálie,

Lucembursko

• https://www.gastmesse.at/de-at.html

Renexpo Interhydro 2019

(28. - 29. 11. 2019)

• Prestiční mezinárodní konference a veletrh z oboru

hydroenergetiky

• https://www.renexpo-hydro.eu/de/

https://www.gastmesse.at/de-at.html
https://www.renexpo-hydro.eu/de/


NÁZEV MÍSTO TERMÍN ZAMĚŘENÍ

GIFA Düsseldorf 25. – 29. 6. 2019 Slévárny

K MESSE 2019 Düsseldorf 16.-23.10. 2019
Plastikářský a gumárenský 

průmysl

A+A Düsseldorf 5.-8.11.2019 Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci

MEDICA Düsseldorf 18.-21.11. 2019 Medicínská technika

ISM + PRO SWEETS Kolín nad Rýnem 2.2. – 5.2.2020 Potravinářský průmysl

IT-TRANS Karlsruhe 3. – 5.3.2020
IT řešení pro veřejnou 

dopravu

HANNOVER MESSE Hannover 20. – 24.4.2020 Strojírenství

INTERPACK Düsseldorf 7. – 13.5.2020 Obalová technika

INTERZOO Norimberk 19. – 22.5.2020 Chovatelství

INTERSCHUTZ Hannover 15. – 20.6.2020
Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci

FAKUMA Friedrichshafen 13. – 17.10.2020 Plastikářský a gumárenský 
průmysl

VELETRHY ZAHRANIČNÍHO ZASTOUPENÍ

CZECHTRADE DÜSSELDORF V ROCE 

2019/2020



Maximální podpora způsobilých nákladů 50 % do max. výše 90 tisíc CZK

VELETRHY ZAŘAZENÉ V PROJEKTU 

NOVUMM

NÁZEV MÍSTO TERMÍN ZAMĚŘENÍ

OUTDOOR BY ISPO 2019 Mnichov 30. 6. - 3. 7. 2019
sportovní průmysl, sportovní 

textil a oděvy

FACHPACK 2019 Norimberk 24. - 26. 9. 2019 obaly a balící technika 

BRAU BEVIALE 2019 Norimberk listopad 2019 obaly a balící technika 

AQUANALE 2019 Kolín nad Rýnem 5. - 8. 11. 2019 bazény, sauny a wellness

HEIM + HANDWERK 2019 Mnichov 28. 11. - 2. 12. 2019
interiéry, design, umělecká 

řemesla 



VELETRHY ZAŘAZENÉ V PROJEKTU 

NOVUMM KET

NÁZEV MÍSTO TERMÍN ZAMĚŘENÍ

GAMESCOM 2019 Kolín nad Rýnem 27. - 31. 8. 2019 ICT

COMPOSITES EUROPE 2019 Stuttgart 10. – 12. 9. 2019 kompozity

IT-SA Norimberk 8. – 10. 10. 2019 ICT
PRODUCTRONICA MNICHOV 

2019 Mnichov 12. - 15. 11. 2019 elektronika

Přehled všech veletrhů naleznete na: www.czechtrade.cz/kalendar-akci

Maximální podpora způsobilých nákladů 50 % do max. výše 80 tisíc CZK

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


VELETRHY ZAŘAZENÉ V OFÚ MPO

NÁZEV MÍSTO TERMÍN ZAMĚŘENÍ

TRANSPORT LOGISTIC Mnichov 4.-7.6. 2019 doprava a logistika

NEWCAST Düsseldorf 25.-29.6. 2019 slévárny

K 2019 Düsseldorf 16.-23.10. 2019 chemický průmysl

AGRITECHNIKA Hannover 10.-16.11.2018 zemědělská technika

MEDICA Düsseldorf 12. – 15. 11. 2018 zdravotní technika

Přehled všech veletrhů naleznete na: https://tinyurl.com/MPOpodporaexportu2019

https://tinyurl.com/MPOpodporaexportu2019


Přehled akcí a veletrhů organizovaných v tuzemsku i zahraničí

Novinky ze zahraničních teritorií

Semináře a kurzy exportního vzdělávání CzechTrade

Zahraniční poptávky a nabídky

Zahraniční výběrová řízení a projekty

Informace připravují a ověřují pracovníci ZK CzechTrade a 

obchodně-ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR po 

celém světě

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

Služba CzechTrade denně

- elektronické zasílání informací

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


RETIGO (prezentace výrobků, cooking show & workshop)

XO Foods (prezentace produktů živým vařením)

Možnost organizace prezentací firem na 

Velvyslanectví ČR ve Vídni

Foto: Prezentace XO Foods „Nice 

to meat you“ ve Vídni 2018



Sourcingové akce CzechTrade Düsseldorf

Dodavatelská fóra pro nákupní centrály významných 

německých společností

Sourcing Day Tschechien Plzeň: zaměření: strojírenství, automobilový, 

elektrotechnický a plastikářský průmysl 

„Naše společnost se Sourcing Day účastní opakovaně. Díky účasti v minulých letech se 

nám podařilo uzavřít obchody již se třemi německými firmami. Tato setkání považuji za 

jednu z nejsmysluplnějších pomocí ze strany státu.“ 

Jan Tománek, obchodně výrobní ředitel firmy HTP Žirovnice.



Aktuální sourcingové projekty

Mitsubishi Hitachi Power Systems: energetika

Open Grid Europe: energetika, strojírenství, IT

VOLOCOPTER: výrobce elektricky poháněných helikoptér 

s technologií používanou v dronech

Sourcingové akce CzechTrade Düsseldorf

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiU_eu89cDiAhUKLFAKHdU4Dk4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.volocopter.com/de/product/&psig=AOvVaw20PRCoM4MSEC7Bi29V26tQ&ust=1559225369181318
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiU_eu89cDiAhUKLFAKHdU4Dk4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.volocopter.com/de/product/&psig=AOvVaw20PRCoM4MSEC7Bi29V26tQ&ust=1559225369181318


Vysílání zaměstnanců do Rakouska

Při vysílání Vašeho zaměstnance do Rakouska je nutné splnit

řadu administrativních povinností – rozhodně nepodceňujte!

Všechny důležité informace k tomuto tématu naleznete v

dokumentu od kolegů z ekonomického oddělení naší ambasády

ve Vídni:

https://www.mzv.cz/public/b7/55/b8/3524627_2160596_Legislativni__na_lez_itosti_

vysi_la_ni__pracovni_ku__a_pu_sobeni__c_esky_ch_OSVC__a_firem_v_Rakousk

u_Taylor_WessingFINAL2019.pdf

https://www.mzv.cz/public/b7/55/b8/3524627_2160596_Legislativni__na_lez_itosti_vysi_la_ni__pracovni_ku__a_pu_sobeni__c_esky_ch_OSVC__a_firem_v_Rakousku_Taylor_WessingFINAL2019.pdf


Vysílání pracovníků a přeshraniční 

poskytování služeb do Německa

Enterprise Europe Network

RNDr. Jitka Ryšavá

Tel: 234 006 231

Email: rysava@crr.cz

mailto:rysava@crr.cz


Potřebujete pomoct se založením pobočky v 

Rakousku?

Při vstupu na rakouský trh pomáhá zahraničním firmám mj. se 

zakládáním pobočky agentura Austrian Business Agency

Služby pro české firmy poskytuje agentura bezplatně

Kontaktní osoba pro ČR:

Ing. Lucie Plšková

tel.: +420 732 185 336

e-mail: aba@xpandio.cz

www: https://investinaustria.at

mailto:aba@xpandio.cz
https://investinaustria.at/


GTAI (German Trade & Invest) www.gtai.de

 Podpora řízení projektu

 Poradenství při výběru sídla/celkové zhodnocení lokality

 Podpora při konečném usídlení společnosti

NRW Invest – https://www.nrwinvest.com/

Invest in Bavaria – https://www.invest-in-bavaria.com/

Invest in Saxony – http://www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/

Založení pobočky v Německu

http://www.gtai.de/
https://www.nrwinvest.com/
https://www.invest-in-bavaria.com/
http://www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/


Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK/ 

DTIHK) www.cnopk.cz

Německé Průmyslové a obchodní komory (IHK) www.dihk.de

B2B akce, poradenství, smírčí řízení (povinné členství v SRN)

Česká kontaktní místa – Žitava, Chemnitz a Regensburg/Plzeň

Bezplatná aktualizovaná databáze firem Sasku a Bavorsku, které provozují místní 

Průmyslové a hospodářské komory IHK: 

https://www.firmen-in-sachsen.de

https://firmen-in-bayern.de/

DALŠÍ AKTÉŘI A INSTITUCE NA PODPORU

ČESKO – NĚMECKÉHO OBCHODU

http://www.cnopk.cz/
http://www.dihk.de/
https://www.firmen-in-sachsen.de/
https://firmen-in-bayern.de/


Obchodní rejstřík www.unternehmensregister.de

Insolvenční rejstřík www.insolvenzbekanntmachungen.de

Zjištění bonity firmy www.buergel.de / www.creditreform.cz

Veřejné zakázky www.evergabe-online.de

Statistické údaje www.destatis.de

Kde hledat informace o německých firmách?

http://www.unternehmensregister.de/
http://www.insolvenzbekanntmachungen.de/
http://www.buergel.de/
http://www.creditreform.cz/
http://www.evergabe-online.de/
http://www.destatis.de/


Obchodní rejstřík www.firmenbuch.at – placený přístup

Asociace a svazy www.wko.at/branchen

Zjištění bonity firmy www.ksv.at / www.creditreform.cz

Veřejné zakázky a výběrová řízení 

www.auftrag.at, https://www.bbg.gv.at, www.ted.europa.eu

Statistické údaje www.statistik.at

Kde hledat informace o rakouských firmách?

http://www.firmenbuch.at/
http://www.wko.at/
http://www.ksv.at/
http://www.creditreform.cz/
http://www.auftrag.at/
https://www.bbg.gv.at/
http://www.ted.europa.eu/
http://www.statistik.at/


Komunikujte systémově a na jednání se připravte!

Upozorněte na jedinečnost produktu - Alleinstellungsmerkmal! 

Prezentujte se sebevědomě, investujte do online marketingu!  

Nebojte se telefonovat, email často nestačí! 

Nespoléhejte na to, že se domluvíte anglicky!

Dodržujte termíny a buďte spolehliví! 

Nepodceňujte znalost informací něm. a rakouského partnera!

Jen dobrá cena a kvalita na náročném koncentrovaném trhu 

nestačí - inovace!

Hledejte obchodní zástupce!

Poznejte nejen své zákazníky, ale i konkurenci – jezděte na 

veletrhy!

Desatero pro úspěšné obchodování v 

Německu a Rakousku



Vyhledání obchodních kontaktů (bez/s ověřením)

Ověření zájmu o výrobek/službu

Vyhledání obchodních zástupců

Prezentace firem na stánku CzechTrade na veletrzích

Zjištění bonity firem

Sourcing Days

Registrace v největší B2B databázi WLW

Další služby (tlumočení, doprovod na jednání, …)

Služby CzechTrade



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

CzechTrade Vídeň

Vladimír Degťar

Penzingerstraße 11-13

1140 Wien

Österreich

Tel.: +43 1 899 58 162

vienna@czechtrade.cz

www.czechtrade.at

CzechTrade Düsseldorf

Adam Jareš

Martin-Luther-Platz 28

D-40212 Düsseldorf

Deutschland

T: +49 211 598 256 88/84

F: +49 211 566 430 31 

dusseldorf@czechtrade.cz

www.czechtrade-germany.de

AB Max Lisovna

Miroslav Kubicek

CEO

Kovářov s.r.o.

Kovářov 47

753 62 Potštát

Czech Republic

Tel: +420 581 624 248

kubicek@abmax.cz

www.abmax.cz

mailto:vienna@czechtrade.z
http://www.czechtrade.at/
mailto:dusseldorf@czechtrade.cz
http://www.czechtrade-germany.de/
mailto:kubicek@abmax.cz
http://www.abmax.cz/

