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22 222 000 km2

626 mil. obyvatel

20 zemí

Různorodost

LATINSKÁ AMERIKA
América Latina



1 142 748 km2

50 mil. obyvatel

Pacifická aliance

Silná ekonomika

KOLUMBIE
República de Colombia



NOVINKY Z REGIONU

Nové epicentrum pandemie, zároveň rozvolňování

• Země mají nevyšší počty nakažených na světě

• Ekonomiky nezvládnou další restrikce = uvolňování

Reakce firem jsou různé

• Některé země jako Mexiko reagují dobře

• Naopak například Kolumbie a Chile jsou opatrnější

Podpora v rámci aliancí?

• Spekuluje se o užším propojení dvou aliancí v LATAM 

(Pacifická a MERCOSUR)

Příležitosti – …

• IT, zdravotnictví, životní prostředí



Number one manufacturer of food supplements in the CEE region
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VISION

PURPOSE

VALUES      

▶ Largest Food Supplement manufacturer in CEE with 
expanding portfolio of FS and OTC products

▶ Unique regional growth platform with sales to nearly 50 
countries in Europe, Asia and Africa

▶ Unparalleled strength in the portfolio and leading market 
position in key categories



21 September 2020 | Czech Republic better choices, better health, better lives

1990
Walmark was 

founded.

1994
Food Supplement 

manufacturing starts 
under Walmark

1996
International 

expansion

2003
GMP 

certification

2004
Proenzi brand 

acquisition

2006
Walmark is the  

leading manufacturer 
of FS in CEE

2010
Walmark awarded 
the entrepreneur 

of the year*

2016
Mid Europa Partners 

acquire off 100%

2019
Acquisition 
of STADA

8

From NOV 2019 – part of STADA GROUP
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STADA 2019 results:  
Net Sales: 2,61 B EUR / 

12% growth, 
EBITDA: 625,5 M EUR / 

24% growth
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KEY FACTS
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Walmark operates in nine core markets and exports to more than 35 others

CORE MARKETS - CEE

EXPORT MARKETS

FUTURE MARKETS
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THANK YOU



E-mailová komunikace

• Často Vám ředitel středně velké a dobře fungující firmy 
nadiktuje e-mail typu „juan75@gmail.com“

• Neočekávejte rychlé (nebo žádné) reakce na email. Pokud je 
však dostanete, reagujte promptně!

Nekonvenční kanály pro komunikaci
• WhatsApp vždy zabere, ale připravte si sluchátka na hlasové zprávy!

Webové stránky
• Qué pena! Nesplněný sen každého kolumbijské podnikatele.

Strojař dováží slepice
• Zaměření potenciálního zástupce není stěžejní – důležité jsou kontakty

Společné zájmy - lidskost
• Nebát se opustit formality – pár vět o běžném životě (české pivo, 

apod.) dokáže spojit lépe, než výměna zdvořilostních výrazů

KOMUNIKACE S LATINSKÝMI PARTNERY                  
První dojem je základ, ale pozor na stereotypy



KOMUNIKACE S LATINSKÝMI PARTNERY                

Good practice Bad practice
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PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Na co se zaměřit

V jednoduchosti je krása

• Na první e-mail je třeba volit vždy jednoduchý přehled

• Není třeba zbytečně technická specifikace

• Je vhodné použít málo textu

Chceme nákupčího zaujmout

• Je důležité se zaměřit na kvalitní obrázky

• Barevnost a elegance je důležitým faktorem

Nepodceňujte partnera!

• I když se firma bude zdát malá, či nezkušená

• Profesionální a střídmé oslovení zaujme nejlépe



PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Při další komunikaci

Nezapomeňte na španělštinu

• Bude pro Vás velkou konkurenční výhodou

• Španělštinu je důležité prověřit a mít správně napsanou

• Pozor na online překladače!

Dále důraz na jednoduchost

• Opět nezapomeňte na kvalitní obrázky

• Elegance a přehlednost katalogu bude zásadní!

Technické detaily

• V katalogu již uvádějte více technický detailů

• Podrobné technické informace je vhodné nechat na 

samostatné technické listy



PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
V jednoduchosti je krása







Pozor na mezinárodní ochranu

• Ta většinou platí jen regionálně (např. Madridská dohoda)

• Nezapomeňte na lokální ochranu

I mezinárodní korporace doplácí

• Případ McDonald‘s, nebo Pepe Jeans

• Malá či střední firma si pak nemůže dovolit mnohdy likvidační „výkupné“

Proces je jednoduchý a přímočarý

• Lze vše vyřešit na dálku na základě plné moci

• Není třeba mít lokální pobočku

Pozor na místní obchodní zástupce

• Často chtějí registraci udělat na sebe, při rozvázání spolupráce pak 

nastává problém!

OCHRANA OBCHODNÍCH ZNAČEK
Chraňte se a vstupte na trh s klidem



Nemalé finanční částky za registraci

• Například INVIMA pro potraviny a zdravotnické prostředky

Pozor na držitele registrace

• Nejlepší je založit na vlastní společnost

• Je třeba počítat s náklady na místní pobočku.

Nepřímočarý proces, může trvat měsíce

• Lze vše vyřešit na dálku na základě plné moci

• Mnohdy jsou vyžadovány doplňující podklady se kterými se       

původně nepočítalo

Je třeba řešit i pro vzorky

• Existují různé cesty, ale není dobré je podcenit

REGISTRACE NA ÚŘADECH
Je dobré znát veškeré detaily



Opatrně s „evropskými“ smlouvami

• Mezinárodní právo často určuje působnost soudů

• Náklady na revizi smluv jsou nižší než následný soudní spor

Kontrolou lze ušetřit peníze

• Například kontrolou smlouvy se lze vyhnout její neplatnosti      

a následným soudům

• Je vhodné se zaměřit i na fiskální rovinu, aby se předešlo 

dvojímu danění, apod.

Dohoda o zamezení dvojího danění

• Platná od roku 2016, výrazně zjednodušila fiskální aspekty 

exportu

PRÁVNÍ A FISKÁLNÍ ASPEKTY
Důvěřuj, ale prověřuj



Sejde z očí, sejde z mysli

• Je třeba počítat s dlouhým procesem vyjednávání a poznávání se a 

následně kontakt udržet!

Vhodný způsob vstoupení na trh

• Získání kvalitního distributora neznamená získání trhu

• Cesta ke kontaktům je velice obtížná – databáze a kontakty online 

nejsou vždy věrohodné

Que hubo sumercé?

• Ve vyšším managementu angličtina nebývá problémem, ale španělština 

je vždy velkou výhodou

• Perfektní znalost místních zvyklostí je další konkurenční výhodou

Logistické překážky

• Je nutné zvážit veškeré možné překážky při dovozu zboží a 

spolupracovat s místním odborníkem

KOLUMBIE                                                                                

jako obchodní partner

S čím      

je třeba 

počítat a 

na co si 

dát pozor



Služby pro exportéry zdarma v rámci pomoci 
COVID-19

• Služby v rozsahu, který dovolí současná situace, jsou nyní nově 
zdarma!

CzechTrade Denně
• Registrace pro newsletter plný poptávek a novinek ze světa!

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

SLUŽBY CZECHTRADE
#JsmeTuProVás

Adresář exportérů
• Propagujte se zdarma v zahraničí prostřednictvím jedinečného portálu (www.exporters.czechtrade.cz) 

• Určeno pro klienty, kteří jsou exportně aktivní za podpory CzechTrade

BusinessInfo.cz
• Portál provozovaný agenturou CzechTrade – důležité informace pro podnikatele a exportéry

• Aktuální informace ohledně COVID-19 (https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-jaka-je-situace-ve-svete/)

https://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka
http://www.exporters.czechtrade.cz/
https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-jaka-je-situace-ve-svete/


Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Pavel Eichner

Ředitel zahraniční kanceláře

Calle 98 #9A-41, Oficina 602

Bogotá, Colombia

Tel.: +420 224 907 806

Mob.: +57 312 498 2993

E-mail: pavel.eichner@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

mailto:pavel.eichner@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/
https://www.linkedin.com/company/czechtrade/?originalSubdomain=cz
https://www.facebook.com/CzechTrade/
https://twitter.com/czechtrade?lang=cs


Pavel Eichner

Ředitel zahraniční kanceláře

CzechTrade Bogota

Tel.: +420 224 907 806

Mob.: +57 312 498 2993

E-mail:

pavel.eichner@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

Otázky a odpovědi

Irena Kupková

Manažer exportu

Walmark, a.s.

Tel.: +420 558 301 263

Mob.: +420 725 638 116

E-mail:

irena.kupkova@walmark.cz

www.walmarkgroup.com

Javier Trillos

Partner

FT Consultants

Mob. (CO): +57 321 371 8143

E-mail:

javier.trillos@ftc.com.co

www.ftc.com

mailto:pavel.eichner@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/
mailto:irena.kupkova@walmark.cz
http://www.walmarkgroup.com/
mailto:javier.trillos@ftc.com.co
http://www.glexico.com/

