
汤姆斯特 

Tomáš Haase 
 

 Cesta do říše draka 
   za velkou zdí … 

https://tomst.com/web/cz/


汤姆斯特 

TOMST s.r.o. 
Michelská 964/78 
14100 Praha 4   
   www.tomst.com 
 

https://tomst.com/web/cz/
http://www.tomst.com/


汤姆斯特 

TOMST – od roku 1995 
 

Malá inovativní firma  
Vývoj a výroba elektroniky 
   odolná, převážně bateriová zařízení,  
   dataloggery s dlouhou životností 
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TOMST – od roku 1995 
 

TMS mikroklimatické stanice pro 
 měření půdní vlhkosti a teploty, 
 bodové dendrometry 
PES    systém kontroly obchůzky strážných  
TLD přístupový a docházkový systém 
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TOMST – od roku 1995 
 

TMS mikroklimatické stanice pro 
 měření půdní vlhkosti a teploty, 
 bodové dendrometry 
PES    systém kontroly obchůzky strážných  
TLD přístupový a docházkový systém 
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Základní předpoklady  
 

Zajímavý inovativní produkt, reference 
Odhodlání a odvahu riskovat vyzrazení 
technologie, know-how, „okopírování“ 
Pozitivní vztah k Číně, pokora a úcta 

https://tomst.com/web/cz/


汤姆斯特 

Čím začít … 
 

Vyrazit do Číny, zažít na vlastní oči 
Uvědomit si měřítka, velikost  
   1,4mld. lidí = cca 133x ČR 
   jiná mentalita, absolutně jiný svět 
   vzdálenosti, objemy, … velká čísla 
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Co je nutné  
 

                pro vstup na Čínský trh 

https://tomst.com/web/cz/


汤姆斯特 

Co je nutné : 
 

Základní materiály v čínštině 
 
                                               znaky jsou 
     úsporné ! 
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Co je nutné : 
 

Základní materiály v čínštině 
Naučit se alespoň pár základních slov 
 

你好   一个人   水    谢谢 
 
 
 
 
zapomeňte na to, 
že anglicky Vám budou lidi rozumět   
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Co je nutné : 
 

Základní materiály v čínštině 
Naučit se alespoň pár základních slov 
Mít štěstí a najít si dobrého partnera 
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汤姆斯特 

Co je nutné : 
 

Základní materiály v čínštině 
Naučit se alespoň pár základních slov 
Mít štěstí a najít si dobrého partnera 
Pravidelně a hojně Čínu navštěvovat 
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汤姆斯特 

Co je nutné : 
 

Základní materiály v čínštině 
Naučit se alespoň pár základních slov 
Mít štěstí a najít si dobrého partnera 
Pravidelně a hojně Čínu navštěvovat 
                                   ... vízová povinnost 
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汤姆斯特 

Co je nutné : 
 

Základní materiály v čínštině 
Naučit se alespoň pár základních slov 
Mít štěstí a najít si dobrého partnera 
Pravidelně a hojně Čínu navštěvovat 
WeChat – pomůže Vám i s překlady 

 
 
  

https://tomst.com/web/cz/


汤姆斯特 

Komunikace … 
 

Když je vůle si rozumět, domluvíte se. 
Angličtina – spíše písemná 
   mluvte pomalu, zopakujte 
   nebojte se ujistit, že si rozumíte 
WeChat, email, … 
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Komunikace … 
 

Když je vůle si rozumět, domluvíte se. 
Angličtina – spíše písemná 
   mluvte pomalu, zopakujte 
   nebojte se ujistit, že si rozumíte 
WeChat, email, … 

 
 
            QR kódy, doména .cn 
 
 

                           www.tomst.cn  
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Zvyklosti, odlišnosti … 
 

Zachovat tvář, nezpůsobit faux pas! 
Hierarchie postavení - uctivost 
Stolování – obchodní / gala večeře    
 … přípitky, servírování, hůlky, 
        sdílení jídel, spousta chodů, … 
      
 

 
 
úžasná 
            úžasná kuchyně    
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Výhoda záštity státu … 
 

Český stánek Vám hodně pomůže 
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Výhoda záštity státu … 
 

Český stánek Vám hodně pomůže 
 

       Aleš 
       Červinka 
       správný chlapík 

     na svém místě 
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Přeji Vám hodně štěstí 
a mnoho úspěchů na 
velkolepém Čínském trhu! 
 
 
 

           Děkuji Vám za pozornost, TH 
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