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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 -

Württembersko

HDP 2018: 1,5%

HDP 2019: 0,6%

HDP 2020: - 5,5 % (prognóza)

HDP 2021: + 4,5 (prognóza) 

NĚMECKÁ EKONOMIKA



Jazyková vybavenost ► neznalost němčiny je 

hendikepem

Německé telefonní číslo +49 ► odbourání bariéry 

předvolby +420

Roste význam internetu ► založte si doménu .de

Komunikujte rychle a systémově

Web v NJ ► chyby v klíčových pojmech ►

kontrola rodilým mluvčím

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?

Německé firmy jsou zvyklé na „nadstandardní“ zákaznický 

servis

Získání německého zákazníka je mnohem obtížnější a 

časově náročnější než v ČR ► nutná je vytrvalost!

Důležitější než cena je důvěryhodnost ► postupné budování 

značky

V rámci telemarketingu posílejte marketingové materiály 

emailem i poštou na předem telefonicky zjištěné kontaktní 

osobě

Spolupráce s obchodním zástupcem ► vybudované 

distribuční kanály, šetření vstupních nákladů, práce na 

provizní bázi



Připravte si oslovovací e-mail/dopis v němčině

Oslovení vždy směřujte k rukám konkrétní osoby

K oslovení připojte co nejvíce informací (katalog, ceník, 

dodací podmínky, certifikáty …) – ideálně v němčině

Odkazujte na německou/anglickou mutaci Vašich webových stránek

Žádejte zpětnou vazbu, stanovte termín pro odpověď

Jako kontaktní osobu ideálně uvádějte němčináře

Nečekejte, že Vám každý hned odpoví na e-mail - telefonujte

OSLOVENÍ NĚMECKÉHO OBCHODNÍHO PARTNERA



Oslovovací dopis – stručně vystihnout činnost firmy 

Pracujte s referencemi – nejlépe od německé firmy

Prezentace firmy: PDF prezentace nebo PDF flyer - stručně

Ceník: uvádějte nákupní cenu bez DPH (Einkaufspreis ohne MwSt.), maloobchodní 

doporučenou cenu s DPH (Verkaufspreis inkl. MwSt.)

Nechte si podklady i webové stránky zkontrolovat rodilým mluvčím

Zasíláte-li podklady poštou, dbejte na kvalitu zpracování

Přílohám e-mailu dejte německé názvy (nikoliv Ceník, ale Preisliste)

Certifikáty – uvádějte německé normy (ISO x DIN)

KVALITNĚ ZPRACOVANÉ PODKLADY O FIRMĚ



Využívání databází

• Bezplatná databáze Wer liefert was www.wlw.de

• Možnost filtrování výsledků na základě klíčových 

slov a zaměření firmy

JAK NAJÍT DISTRIBUTORA NEBO ZÁKAZNÍKA?

http://www.wlw.de/


Exkluzivně nabízíme možnost registrace českých firem v největších B2B 

databázích WLW a EUROPAGES!

93 % všech B2B nákupčích hledá dodavatele online

Využijte vynikající pozice WLW a EUROPAGES ve vyhledávačích

Měsíčně WLW a EUROPAGES využívá 3,7 milionu nákupčích

Více informací: CzechTrade Německo – Kristýna Kubíčková, dusseldorf@czechtrade.cz, 

www.czechtrade.cz

BUĎTE VIDĚT NA ONLINE TRHU!

mailto:dusseldorf@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/


Portál www.handelsvertreter.de

JAK NAJÍT OBCHODNÍHO

ZÁSTUPCE?

http://www.handelsvertreter.de/


Placené databáze Hoppenstedt, KOMPASS

www.hoppenstedt-firmendatenbank.de

www.kompass.com

Detailní informace: obrat, počet zaměstnanců, jména kontaktních osob

JAK NAJÍT DISTRIBUTORA NEBO ZÁKAZNÍKA?

http://www.hoppenstedt-firmendatenbank.de/
http://www.kompass.com/


HUNTER.IO

Zjištění personifikované e-mailové adresy



CZECHTRADE DENNĚ

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI DO 

VAŠEHO E-MAILU

Služba je bezplatná

Exportní příležitosti denně zasílané od zástupců                                    

zahraniční sítě CzechTrade, přímo od zahraničních firem                                  

a z dalších zdrojů

• Zahraniční poptávky, projekty a tendry

• Obchodní novinky ze zahraničí

• Akce v zahraničí

• Semináře zaměřené na export pořádané CzechTrade

ODKAZ PRO NASTAVENÍ FILTRU PRO ODESÍLÁNÍ RELEVANTNÍCH INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH      

PRO VAŠE PODNIKÁNÍ: https://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka



ADRESÁŘ EXPORTÉRŮ

PROPAGACE FIREM V ZAHRANIČÍ

PRO VYTVOŘENÍ 

PROFILU 

KONTAKTUJTE 

SVÉHO 

EXPORTNÍHO 

KONZULTANTA, 

KTERÝ VÁM 

VYGENERUJE 

HESLO DO 

KLIENTSKÉ ZÓNY

Bezplatná příležitost umístit profil firmy do oficiální databáze

CzechTrade www.exporters.czechtrade.cz

Možnost výběru ze 7 jazyků > minimálně ČJ a AJ

Zobrazování profilů na stránkách zahraničních kanceláří               

CzechTrade www.czechtradeoffices.com

Určeno výhradně pro klienty, kteří využívají služeb zahraničních   

kanceláří CzechTrade > důležité zefektivnění využívané služby



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/


GTAI (German Trade & Invest)

• Podpora řízení projektu

• Poradenství při výběru sídla/

celkové zhodnocení lokality

• Podpora při konečném    

usídlení společnosti

• www.gtai.de

ZALOŽENÍ POBOČKY V NĚMECKU

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

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

Invest in Saxony www.investieren-insachsen-anhalt.de

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


ZALOŽENÍ POBOČKY V NĚMECKU – VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ

Založení virtuální kanceláře nabízí např. https://www.smart-

village.com/de/munich/coworking/ v Mnichově 

V ceně VIRTUAL OFFICE:

email 

korespondenční adresa v centru města

označení schránky obchodním jménem Vaší firmy

německé telefonní číslo

79 € / měsíčně

Virtuální kanceláře po celém Německu nabízí desítky poskytovatelů s 

různými balíčky služeb.

https://www.smart-village.com/de/munich/coworking/


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

Další služby (tlumočení, doprovod na jednání, …)

KOMPLEXNÍ SLUŽBY CZECHTRADE V ZAHRANIČÍ



KONZERVATIVNÍ NĚMECKO JE ONLINE

66,4 mil aktivních 
uživatelů

75 % obyvatel starších 
70 let je ONLINE

Průměrná doba 
surfování na internetu 

je 196 minut denně

74 % uživatelů má 
mobilní internet

86 % obyvatelstva 
využívá e-mailovou 

komunikaci

92 % uživatelů za 
poslední rok 

nakoupilo online

Zboží nejvíce nakupované 
online: oblečení, zábava, 

malá elektronika

Obrat v E-commerce 2019: 

79,47 mld EUR

Prognóza obratu v E-
commerce 2023: 

108,1 mld EUR



DESATERO

PRO

OBCHODOVÁNÍ

S NĚMECKEM



Tým CzechTrade Německo

Adam Jareš, Kristýna Kubíčková, 

Alexandra Kuderjavá

Tel.: +49 211 59825 684, -688, - 593

E-mail: dusseldorf@czechtrade.cz

www.czechtrade-germany.de

Agentura eVisions

Milan Fiala

Tel.: +420 737 209 209

E-mail: fiala@evisions.cz

www.evisions.cz

mailto:dusseldorf@czechtrade.cz
http://www.czechtrade-germany.de/
mailto:fiala@evisions.cz
http://www.evisions.cz/


OBRÁZKY - ZDROJE

• https://www.sadanduseless.com/work-work-work-work/

• https://society6.com/product/chaos-german-style_print

• https://cz.depositphotos.com/vector-images/did-you-

know.html

• https://www.pinterest.com/pin/862580134868962923/

https://www.sadanduseless.com/work-work-work-work/
https://society6.com/product/chaos-german-style_print
https://cz.depositphotos.com/vector-images/did-you-know.html
https://www.pinterest.com/pin/862580134868962923/

