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SLUŽBY CZECHTRADE 

PRO EXPORTÉRY



AGENTURA CZECHTRADE

agentura na podporu exportu podřízená MPO, 1997

Cíl - usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných 

teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit 

aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí –

akce pro exportéry, exportní vzdělávání

www.czechtrade.cz

http://www.czechtrade.cz/


ZASTOUPENÍ AGENTURY CZECHTRADE

V REGIONECH

Konzultace ve 13 regionech – regionální exportní konzultanti (RK 

CzechInvest)

ROLE - identifikace exportních potřeb firmy

představení nabídky služeb agentury CzechTrade



ZASTOUPENÍ AGENTURY CZECHTRADE –

PRAHA

Centrála CzechTrade v Praze - oboroví specialisté

ROLE – strategie vstupu na zahraniční trh

individuální akční plán vstupu na nové trhy 

posílení pozic na stávajících trzích

aktivní konzultace řešení se zástupci zahraničních kanceláří

Živé vědy, 

chemie, plasty

Elektro, 

ICT, 

dopravní a 

manipulační 

zařízení

Energetika, 

zdroje, 

životní 

prostředí

Stavebnictví, 

spotřební 

zboží, služby

Strojírenství, 

kovovýroby



ZASTOUPENÍ AGENTURY CZECHTRADE - SVĚT

ROLE - vstup na zahraniční trh – 50+ zahraničních zastoupení

• individuální služby

• ověření zájmu o produkt nebo službu

• účast na veletrhu

• organizace obchodních jednání



SLUŽBY AGENTURY CZECHTRADE - ZDARMA

Vstupní exportní konzultace 

Identifikace exportních příležitostí 

• Oboroví specialisté, www.businessinfo.cz, CzechTrade denně, 

poptávky   

Analýza HS kódů – statistika dovozu vybraného zboží do konkrétních zemí 

(max. 5 teritorií)

Oborové katalogy

Zprostředkování konzultace exportního záměru se zahraniční kanceláří 

Meeting Point – 3x ročně, setkání českých vývozců s vedoucími 

zahraničních kanceláří, individuální konzultace až pro 5 zahraničních 

teritorií 

Adresář exportérů - https://exporters.czechtrade.cz/cs

http://www.businessinfo.cz/
https://exporters.czechtrade.cz/cs


SLUŽBY AGENTURY CZECHTRADE -

SPOLUFINANCOVANÉ

Služby a projekty na míru požadavkům a potřebám zákazníků –

analýzy teritoria, trendů a obchodních příležitostí (komplexní 

pohled na vybrané teritorium, obor a podmínky)

• Základní ekonomické a statistické údaje

• Zahraniční obchod, postavení ČR na trhu

• Identifikace hrozeb a příležitostí

• Informace o konkurenci (pozice značek, konkurenční skupiny)

• Základní cenový průzkum

• Identifikace distribučních kanálů

• Doporučení vhodné formy vstupu na trh



SLUŽBY AGENTURY CZECHTRADE -

SPOLUFINANCOVANÉ

Dlouhodobá exportní asistence

• Zázemí zahraničních kanceláří (možnost pronájmu)

• Příprava a účast na jednáních

• Asistence při výběru místního zástupce

• Podpora při jednání s úřady (např. certifikace výrobku)

• Průběžné poskytování informací z oboru

• Oborové poptávky

• Monitoring konkurence

• Průzkum veletrhů a výstav, organizace účasti klienta na veletrhu, 

prezentace českých firem v rámci jednotného stánku CzechTrade



SLUŽBY AGENTURY CZECHTRADE -

SPOLUFINANCOVANÉ

Oslovení potencionálních obchodních partnerů a ověření jejich zájmu o 

výrobek či službu

• Zjištění obchodních kontaktů dle zadaných kritérií

• Aktualizace kontaktních údajů a zajištění kompetentních osob

• Oslovení vyhledaných firem a prezentace nabídky klienta

• Distribuce propagačních materiálů klienta 

Organizace obchodních jednání

• Zprostředkování, organizace, případné asistence a tlumočení

• Sourcing Days – zprostředkování a organizace osobních jednání se 

zahraničními nákupčími -

• Podnikatelské mise



DOTAČNÍ PROGRAMY AGENTURY CZECHTRADE

DESIGN pro konkurenceschopnost / 31. 12. 2019

• Zvýhodněné služby pro MSP - podpora do výše 50 % výdajů na služby 

průmyslového/produktového designéra  a propagaci designu v 

zahraničí

NOVUMM a NOVUMM KET 

• 30. 6. 2020 | 3+2 účastníci | KET – nano, bio, pokročilé materiály, 

automatizace, robotika atd.

• zvýhodněné služby - oborová prezentace prostřednictvím společné

účasti cílové skupiny (MSP) na vybraných specializovaných veletrzích

a výstavách v zahraničí – pronájem plochy, tech. zabezpečení, 

registrace, zápis do veletržního katalogu a Profil. katalogu účastníků



NOVINKY: CZECHTRADE DENNĚ 

www.czechtrade.cz/czechtrade-
denne/hlavni-stranka

aktuální exportní informace denně do 
e-mailu

možnost nastavení filtru - pouze 
relevantní informace odpovídající 
výrobnímu nebo obchodnímu profilu 
Vaší firmy.

přehled novinek:

• zahraniční poptávky

• tendry

• nabídky zahraničních firem

• zajímavé novinky ze zahraničí

• semináře

http://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/hlavni-stranka


CZECHTRADE: REALIZÁTOR PORTÁLU 

PRO PODNIKATELE

Aktuální informace o podnikání včetně daňového systému, zákonů, 

analýz, statistik, dotací z fondů EU, programů podpory

Obchodní příležitosti doma i ve světě 

Unikátní přehled o teritoriích a jejich potenciálu pro český export

Databáze elektronických formulářů pro státní správu a další 

elektronické nástroje 

Návštěvnost až 250 000 uživatelů měsíčně

NEPOSTRADATELNÝ ON-LINE 

PRŮVODCE KAŽDÉHO 

PODNIKATELE A EXPORTÉRA



Interní projekt CzechTrade, spolufinancován z OP PIK (operační 

program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), programu 

Marketing

2 klíčové aktivity – Individuální spolupráce s designérem a 

Propagace průmyslového designu v zahraničí

Firmy (MSP) nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, 

ale služby za zvýhodněných podmínek

Určeno pro MSP, které mají výrobnu/provozovnu mimo hl. město Praha

Zvýhodněné služby pro MSP: podpora do výše 50 % výdajů na služby

průmyslového/produktového designéra a propagaci designu v zahraničí

Individuální spolupráce s designérem: maximálně 50 000 Kč 

Propagace průmyslového designu v zahraničí: maximálně 130 000 Kč

DESIGN PRO 

KONKURENCESCHOPNOST



Rostoucí poptávka po kvalitních produktech s vysokou přidanou 

hodnotou

Odlišnost výrobků jako šance zvítězit nad konkurencí, uspět na 

zahraničních trzích

Efektivní inovace je základem konkurenceschopnosti

Nástroj k dosažení prosperity podniků

Design jako komplexní záležitost od obalu výrobku až po korporátní 

identitu

Hraje významnou roli při rozhodování zákazníků o koupi

Profesionální design produktu je výhoda, kterou můžeme plně využít!

Proč vsadit na kvalitní design?



Individuální spolupráce s designérem

Cíl - efektivně propojovat designéry s výrobními podniky

Nákup designérských služeb designérů, registrovaných v Adresáři 

designérů CzechTrade do výše 50 000 Kč 

MSP se hlásí prostřednictvím vyplnění přihlášky, která je k dispozici na 

https://www.czechtrade.cz/sluzby/design. Originál přihlášky je potřebné 

zaslat na adresu CzechTrade poštou anebo datovou schránkou. 

Termín ukončení příjmu přihlášek do projektu: 30.11.2019

Povinná participace – MSP se spolupodílí na způsobilých výdajích 50 %

Individuální spolupráce s designérem - analýza stavu designu a 

konkurence, definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, 

finanční analýza nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené 

varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský 

dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při výrobě 

prototypu)

https://www.czechtrade.cz/sluzby/design


Individuální spolupráce s designérem



Individuální prezentace na zahraničních designových veletrzích: 

maximálně 130 000 Kč na jednu účast na akci za splnění povinné 50% 

participace 

CzechTrade - zajištění a úhrada plochy, registračního poplatku, zápisu 

do katalogu aj. přímo u veletržní správy 

MSP - návrh designu stánku a jeho realizace, marketingové materiály

Prezentace a podpora na veletrhu se uskuteční v případě účasti 

minimálně 4 MSP

Plánované zahraniční akce 2019/2020: Maison&Objet Paris (Francie,   

6.-10.9.2019), INDEX Dubai (SAE, 17.-19.9.2019), Light&Building 

(Německo, 8.-13.2020)

Termín ukončení příjmu přihlášek do projektu: 31.12.2019

Propagace průmyslového designu v zahraničí



PLÁNOVANÉ AKCE

Název akce Místo Datum

Online expanze na NĚMECKÝ trh: Jak na online 
marketing

Praha 21. 3. 2019

Expandujte do Srbska Praha 21. 3. 2019

FRANCIE a BELGIE – praktické tipy pro české exportéry Praha 28. 3. 2019

Social Selling: Nakopněte svůj EXPORT pomocí sociálních 
sítí

Praha 16.4.2019

Příležitosti českých exportérů v ITÁLII a ŠPANĚLSKU Praha 24. 4. 2019

SKANDINÁVIE a POBALTÍ aneb jak prorazit na trhy 
severní Evropy

Brno 16. 5. 2019

Aktuální exportní příležitosti v CHORVATSKU a 
SLOVINSKU a BULHARSKU

Zlín 20. 5. 2019

Nebojte se začít exportovat! Olomouc 28. 5. 2019

Jak prorazit na zajímavé trhy LATINSKÉ AMERIKY Zlín 18. 6. 2019



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Ing. Pavlína Trávníčková

Regionální exportní konzultant pro 

Moravskoslezský kraj

Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 296 342 975

Mob.: +420 601 122 256

E-mail: pavlina.travnickova@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

mailto:pavlina.travnickova@czechtrade.cz

