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Turecko je velký trh

• Počet obyv. 82 mil.

• Růst HDP: 2,6 % (2018)

s velmi mladou populací,

• Průměrný růst obyvatel: 800 tis/rok

• Nárůst kvality vzdělání 

která přebírá konzumní způsob života.

Celní unie s EU: 
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Vstupní brána do Střední Asie a zemí 

MENA

Proč exportovat do Turecka?



Dlouhodobé negativní 

saldo obchodní bilance

Silný vnitřní trh 

Základní popis současné ekonomické situace



Vývoj turecké liry



Vývoj turecké inflace



Turecká ekonomika si nyní prochází 

turbulentním obdobím, které není u konce

Některým oborům se i přes krizi daří

Ekonomické krize nejsou pro Turecko ničím 

novým

Turecko však má zdravý potenciál do 

budoucna ve svém mladém a vzdělanějším 

obyvatelstvu

Shrnutí



Vyhledávání partnera

• AJ není rozšířená

• Rádi pomůžeme na základě Vašich cílových 

skupin

Koho vyslat?

• Ženy mají v obchodu své místo

• Dress code konzervativní

• Muži: oblek s kravatou

• Ženy: zakrytá ramena, sukně pod kolena

Spojení a transport

• Istanbul: Nové letiště + Sabiha Gokcen

(asijská část) 

• TA, Pegasus, 

• Aplikace: Yandex obdoba Waze (auto), Trafi

(MHD)

• Taxi:

• Aplikace BiTaksi: http://www.bitaksi.com/en/

• Platí se většinou hotově; směna TL možná na letišti

Příprava před cestou



1. Konzervatismus

Dress code

1) Patriotismus 

• (vlajky, uvádět reference z TR, ÁZR)

2) Kolektivismus

• V restauraci – neplaťte sami za sebe, během oběda se o obchodu nemluví

• Neodmítejte pohoštění

• Pokud kouříte – nabídněte cigaretu i ostatním 

3) Respekt k autoritám

• Stát, starší lidé, lídři apod.

• Čest a hrdost

4) Bližší životní prostor – doteky

5) Nesystematičnost, nepřímost

• Jiné plynutí času, nutnost se připomínat, ale nespěchat

Jednání s tureckým partnerem: 
všeobecné rysy

Náš tip: Turecký čaj je obvykle silný a pije

se často. Užívejte spojení Ačik čaj,

dostanete tak čaj méně koncentrovaný.

Čaj se nedopíjí!



Doporučení zajímavých turistických míst v Turecku

• Pozor! Turci sami moc necestují – nutnost víz + velikost země

Speciality turecké kuchyně

• Kebap vs Doner

Fotbal

• Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas

Rodina a děti

Jednání s tureckým partnerem: Small talks



Volejte a připomínejte se, časové limity se 

striktně nedodržují

Nesnažte se využívat jen cenových benefitů, 

snažte se apelovat na unikátnost výrobku, 

postavení na trhu apod.

Nevyžadujte sdělení výše provize z 

uzavíraného obchodu

Smlouvy uzavírejte v EUR/USD, L/C

Další doporučení po jednání:



• Společná účast na českých 

firem na veletrhu CNR Food 

Istanbul 

• 4. - 7. 9. 2019

• Mise českých výrobců hraček do 

Turecka

• 1. - 3. 10. 2019

• Společná účast českých firem 

na veletrhu Automechanika 2020

• 2. - 5. 4. 2020

• Mise do tureckých oceláren

• 1 KV 2020

Akce CzechTrade 2019 / 2020



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Vladislav Polách

Vedoucí zahraniční kanceláře Istanbul

Abdi Ipekci Cad. 71, Czech Consulate

Building

Macka 34 367 Istanbul

Turkey

Tel.: +90 212 219 98 47

Mob.: +90 536 863 17 77

E-mail: vladislav.polach@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

mailto:vladislav.polach@czechtrade.cz

