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OBSAH
16. září odpoledne v prostorách Business
Centra v pavilonu E společný workshop,
kterým chceme dát našim klientům
možnost dozvědět se více o vývoji na
francouzském trhu a seznámit se s mož
nostmi podpory exportních projektů.
Tématu
podnikání
na
francouz
ském trhu se bude věnovat také další
z řady oblíbených Exportních konfe
rencí, které organizujeme společně
s Komerční bankou. Na té zářijové
získáte informace nejen o tom, jak
obchodovat s Francií, ale také se sou
sedními Španělskem a Itálií. Ředitelé
těchto našich tří zahraničních kance
láří vás blíže seznámí s trhy, které jsou
z pohledu českých produktů a služeb
bezesporu velmi perspektivní.

Vážení čtenáři,
jsem rád, že vás mohu po prázdni
nách opět přivítat na stránkách časo
pisu Trade Review. Dovolte, abych toto
úvodní slovo pojal jako jednu velkou
pozvánku na akce, které jsme pro vás
v následujících dnech přichystali.
Nezadržitelně se nám blíží jubilejní
padesátý ročník Mezinárodního stro
jírenského veletrhu (MSV). Letos nás
poprvé najdete v pavilonu Z na společ
ném stánku s Ministerstvem průmyslu
a obchodu a agenturou CzechInvest.
Na tradiční přehlídce toho nejlepšího
ze strojírenství již potřetí organizu
jeme pracovní setkání podnikatelů
s řediteli našich zahraničních kanceláří
- CzechTrade Meeting Point. Ve dnech
17. a 18. září vám ve Výškové budově
BVV bezplatně poskytnou aktuální
informace související s vašimi export
ními záměry.
Druhá polovina letošního roku je ve
znamení francouzského předsednic
tví v Evropské unii. Česko-francouzské
obchodní vztahy byly vždy na velmi
vysoké úrovni, a tak ani my nechceme
zůstat stranou. V rámci MSV pořádáme
spolu s Francouzsko-českou obchodní
komorou a dalšími partnery v úterý

O tom všem a řadě dalších novinek ze
světa zahraničního obchodu se dočtete
na následujících stránkách. Vaší pozor
nosti by neměl ujít mj. článek o další
vývozní alianci Czech Communication
Group
či
představení
společnosti
Elektroporcelán Louny, která se může
pochlubit například exportními úspě
chy v Číně. A jelikož jsme dostali od vás
čtenářů pozitivní reakce na náš seriál
o průmyslovém designu, budeme se
i tentokrát tomuto tématu věnovat.
Chybět samozřejmě nemůže vámi vyhle
dávaná rubrika Specifika trhu, ve které
vás zavedeme na horkou egyptskou
půdu.
Přeji vám tradičně hodně exportních
úspěchů a příjemné chvilky ve společ
nosti Trade Review.
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NOVINKY
CzechTrade:

na přívětivé uživatelské prostředí spo
jené s intuitivním a rychlým vyhledáním
informací. Prezentace v adresáři je pro
fesionální a její předností je take spojení
s oficiální značkou CzechTrade.

Adresář designérů
slouží podnikům
i průmyslovým
ČEB, EGAP:
designérům
Pro rychlejší
přístup malých
Od července naleznete na internetových
stránkách agentury CzechTrade http://
a středních
design.czechtrade.cz Adresář designérů,
který byl vytvořen s cílem poskytovat
podniků ke státní
informace o profesionálních designé
rech. Tento produkt primárně slouží
podpoře
ke zprostředkování kontaktů zájemcům

z řad malých a středních podnikatelů
o novou individuální službu Analýza
stavu designu ve firmě a dále k účinné
propagaci především českých designérů.
Na stránkách jsou rovněž zveřejňo
vány informace o činnosti mezinárod
ních organizací BEDA a ICSID, v nichž
je CzechTrade členem, a novinky z pro
středí průmyslového designu.
Služba „DESIGNÉR – základní prezen
tace designéra“ nabízí možnost bez
platného zveřejnění profilu designéra
či studia, poskytujícího designérské
poradenské služby na základě živnos
tenského listu, a to na období dvanácti
měsíců. Podmínkou registrace je mini
málně jeden realizovaný návrh designu
promítnutý do výroby. Do adresáře se
zaregistrujete z pohodlí Vašeho domova
či studia prostřednictvím klientského
rozhraní
http://klient.czechtrade.cz/
registrace/, ve kterém můžete kdykoliv
aktualizovat zveřejněné údaje.
Adresář je optimalizován pro interne
tové vyhledávače a je po stránce designu
i funkčnosti nově navržen s ohledem

Česká exportní banka (ČEB) a státní
Exportní garanční a pojišťovací společ
nost (EGAP) podepsaly dohodu o spo
lupráci při pojišťování předexportních
úvěrů a bankovních záruk pro malé
a střední podniky. Tato dohoda zjedno
dušuje a zrychluje proces posuzování
obchodního případu a analýzy finanční
a ekonomické situace klientů při žádosti
o předexportní úvěr nebo bankovní
záruku.

Čína:

CzechTrade
na největším
čínském
dopravním
veletrhu
V moderním šanghajském výstavním
centru se v červnu na ploše 15 tisíc m2
představilo 431 vystavovatelů ze 46 zemí.
Osm zemí – včetně České republiky
– vybudovalo vlastní národní expozice.
Rekordní byl také počet návštěvníků
– 11 tisíc z 66 zemí.
Skutečnost, že se Česká republika letos
poprvé přidala k těm zemím, které se
rozhodly pro národní expozici, svědčí
o tom, že české firmy hledají cestu
na čínský trh velmi intenzivně.

Dohoda umožní dále EGAP převzít
hodnocení a rating klientů zpracovaný
bankou a zjednodušit tak rozhodovací
proces o poskytnutí pojištění. Pro malé
a střední podniky přináší takový postup
ve srovnání s běžnou praxí administra
tivně zjednodušený a zrychlený přístup
k financování a pojištění vývozu se státní
podporou. Rychlejší nabídka a specifi
kace financování je v exportních přípa
dech vždy dodatečnou výhodou v sou
těži o získání zakázky. Malé a střední
podniky tvoří v portfoliu ČEB i EGAP
významnou skupinu.

WORKSHOP V RÁMCI MSV 2008
AREÁL BVV BRNO / PAVILON E / BUSINESS CENTRE II
16. 09. 2008 / 13.00 —17.00 HOD
Přihlášky on-line na www.czechtrade.cz/info/msv/workshopFR nebo na marketing@czechtrade.cz
Potvrzená pozvánka slouží jako vstupenka na workshop do areálu BVV.

ORGANIZOVÁNO
VE SPOLUPRÁCI
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Velvyslanectví České republiky
ve Francii

NOVINKY
farmaceutickou
společností.
Zajistit
účast českých firem na veletrhu pomá
haly agentury CzechTrade a CzechInvest
s finanční podporou Ministerstva zahra
ničních věcí ČR.

Česká účast na této výstavě tvořila spo
lečný stánek o rozloze 52 m2, kde pod
hlavičkou CzechTrade prezentovalo své
produkty a služby šest českých logis
tických firem: PST Ostrava, Bohemia
Cargo, Topsped, Skyport, České aero
linie Cargo a Omega Trans. Samostatný
stánek tvořila společnost Čechofracht.
„Naši účast na letošním veletrhu
Transport logistic China 08 v rámci spo
lečné české expozice organizované
agenturou CzechTrade považujeme
za mimořádně přínosnou,“ uvedl ředitel
Českých aerolinií Cargo Jan Grabmüller.
„Zvláštní poděkování patří zejména ředi
teli zahraniční kanceláře (ZK) CzechTrade
v Šanghaji Alešovi Červinkovi a konzul
tantce CzechTrade Janě Vápeníkové
za podporu, zázemí a profesionální pří
stup, které poskytovali po celou dobu
konání veletrhu,“ doplnil.
Všechny firmy si účast na tomto veletrhu
pochvalovaly a shodly se jednohlasně
na tom, že zde navázaly nové kontakty
z oblasti dopravy a logistiky a udělaly
si konkrétní představu o čínském trhu.
Plánují osobní účast i na dalším ročníku
v roce 2010.

USA:

Úspěch českého
výzkumu
na BIO 2008
Výsledky
několika
let
původního
výzkumu se podařilo úspěšně prodat
české společnosti I.Q.A. na letošním nej
významnějším biotechnologickém vele
trhu světa, který se konal v kalifornském
San Diegu. Prostřednictvím své americké
dceřiné společnosti podepsala I.Q.A.
licenční smlouvu s přední americkou

„Čeští výzkumníci z I.Q.A. byli na BIO
už poněkolikáté. Už dříve jim veletrh
pomohl nalézt zajímavé obchodní part
nery, letošní úspěch je ale mimořádný,“
uvedl Pavel Lacina, ředitel zahraniční
kanceláře CzechTrade v Chicagu. „I.Q.A.
přitom vznikla teprve v roce 2000 jako
spin-off šesti pracovníků Výzkumného
ústavu pro farmacii a biochemii v Praze
a dnes už patří mezi nejuznávanější
české biotechnologické firmy,“ dodal
Lacina.
Mezi další české účastníky BIO 2008 pat
řila také toxikologická výzkumná firma
BioTest nebo molekulárně-biologická
laboratoř GHC Genetics zabývající se
prediktivní medicínou.

Svou prezentaci na BIO 2008 měl také
klastr CEITEC, který sdružuje české pod
niky zabývající se bioinformatikou a dal
šími obory se širokým potenciálem pro
inovace. Kromě něj se představil i při
pravovaný projekt ICRC, Mezinárodního
centra klinického výzkumu, které
vzniká v Brně. Poprvé na veletrh přijela
i Masarykova univerzita.

Celkem se na BIO 2008 sjelo rekord
ních 2100 společností rozdělených
do šedesáti pavilonů. Veletrh zhlédlo
přes dvacet tisíc návštěvníků ze
48 států světa.

Indonézie:

Tradiční Trade
Expo Indonesia
2008 se bude
konat v říjnu
v Jakartě
Letos se nabízí již po třiadvacáté mož
nost zúčastnit se tradiční národní
obchodní a jedinečné veletržní události
Trade Expo Indonesia 2008. Tento mimo
řádně úspěšný veletrh je organizován
Národní agenturou pro rozvoj exportu
(NAFED) a bude se konat v období
od 21. do 25. října 2008 na hlavním výsta
višti Kemayoran v indonéské Jakartě.

Stejně jako v předcházejících letech se
Trade Expo Indonesia 2008 stane přehlíd
kou sortimentu, který Indonésie nabízí
pro export, počínaje průmyslovými
a zemědělskými produkty, až po řeme
slné výrobky a spotřební zboží.
V minulém roce tento veletrh úspěšně
přilákal více než 7333 obchodníků ze
109 zemí a hodnota obchodních trans
akcí, vzniklých při této příležitosti,
dosáhla 208,26 milionu USD. Skutečnost,
že tisíce obchodníků z mnoha zemí světa
každoročně přijíždějí veletrh navští
vit, naznačuje, že považují potenciální
obchodní partnery z Indonésie za spo
lehlivé a kvalifikované dodavatele kon
kurenceschopného spotřebního zboží
a dosud nevyužitou kapacitu obrovského
asijského trhu za perspektivní.
Více informací o připravovaném veletrhu
i registrační formulář lze nalézt na inter
netu www.tradexpoindonesia.com, nebo
se můžete obrátit na obchodní oddělení
Indonéského velvyslanectví v Praze, tel:
257 214 388, e-mail: lidmila.ullmannova@
indonesian-embassy.cz.
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SPECIFIKA TRHU

Egypt
brána na africký kontinent
Egyptská ekonomika je dlouhodobě druhou nejsilnější ekonomikou afrického kontinentu.
Takové hospodářsko-politické vazby, jaké má Česká republika v Egyptě, nemá s žádným jiným
africkým státem. To jsou jistě dostatečně pádné argumenty k tomu, aby naši exportéři upřeli
na Egypt pozornost a hledali možnosti, jak na tomto teritoriu uspět.
cenou. A z mnoha obchodních případů
bohužel víme, že asijští výrobci umí
velmi rychle přijít na trh s produkty,
které ještě včera měly pouze jednoho
originálního výrobce.

Neprodávejme jen zboží,
hledejme obchodní
partnery
Petr Sochor
Ředitel ZK CzechTrade Káhira
E-mail: petr.sochor@czechtrade.cz

Doba, kdy jsme hráli
v Egyptě prim, je pryč
Svou rozlohou a hlavně osmdesáti mili
ony obyvatel patří Egypt k zemím, které
jsou zajímavé pro každého exportéra,
a dnes zejména pro firmy z jihovýchodní
Asie. V egyptských obchodních kruzích
se skrytě hovoří o tom, že africký kon
tinent je poslední volnou zónou pro
asijské exportéry vzhledem k tomu, že
kromě cel jsou zde obchodní bariéry
nesrovnatelně volnější než například
v Evropě nebo v USA.
Tyto skutečnosti mají negativní vliv
na současný český export do Egypta a ne
každá česká firma si plně uvědomuje
realitu. Někdy to vypadá, že se snažíme
dobít ztracené pozice z doby před třiceti
lety, kdy Československo bezpochyby
hrálo v dodávkách zboží pro Egypt první
housle. Avšak historické povědomí míst
ních obyvatel o Československu k návratu
na trh nestačí. Tato doba je nenávratně
pryč a je třeba najít nové cesty a způ
soby, jak opět na trhu vyniknout.
V poslední době se stále více ukazuje, že
Egypt hledá především partnery pro spo
lupráci, klasický dovoz zboží má už rela
tivně krátkou budoucnost. To například
znamená, že export hotových výrobků
se daří pouze do doby, než přijde někdo
jiný se srovnatelným produktem a nižší

6
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Zlaté časy našeho exportu v Egyptě jsou
sice nenávratně pryč, ale bylo by velkou
chybou opustit teritorium, kde stále
máme velmi dobré renomé, i když často
ceny našeho zboží už nejsou takové,
jaké Egypt ve velké většině očekává. Je
potřeba v této zemi najít partnery a spo
lečnou výrobou upevnit staré pozice.

Z dlouhodobého hlediska je to jediná
perspektivní cesta, jak aktivně působit
na egyptském trhu a produkovat zisk.
Proč usilovat právě o Egypt? Jak už
jsme zmínili v úvodu, trh s 80 miliony
obyvatel je zárukou, že téměř každý
výrobek v mnoha cenových kategoriích
najde svého kupce. Egyptská ekonomika
roste sedmiprocentním tempem ročně
a HDP na obyvatele byl loni 2400 USD
a pro letošní rok je odhadován ve výši
2700 USD.
Dalším významným faktorem pro
úspěšný obchod je logistika. Doprava
zboží do Egypta je dnes velmi dobře
propracovaná, egyptské přístavy
ve Středozemním moři mají moderní
terminály a skladové kapacity. Mezi
národní spediční firmy provozují pra
videlnou námořní přepravu z velkých
evropských přístavů.
Velkým argumentem pro úvahu o spo
lečném podniku v Egyptě, resp. pro
přenesení výroby do této země, je cena
energií a práce, která je nesrovnatelně
nižší oproti Evropě.

Argumenty pro
zřízení společného
podniku v Egyptě
•
•
•
•
•
•
•
•

stabilní finanční prostředí
jednoduchá a léty zaběhnutá
logistika
velmi laciná energie
laciná a dostatečně vzdělaná
pracovní síla
velký a populačně mladý trh
bezpečné teritorium bez
válečných konfliktů
snadný přístup do okolních
afrických zemí
působnost v Egyptě je dobrou
referencí pro celý arabský
region

PŘÍLEŽITOSTI
Pro informaci dále uvedeme, že cena
1 litru benzínu činí v přepočtu cca 7 Kč,
motorové nafty pak cca 5 Kč. Jedna kilo
watthodina elektrické energie má hod
notu cca 0,75 Kč. Kvalifikovanou pracovní
sílu platíte v průměru 2 USD za hodinu.
Přitom vzdělanost obyvatel je oproti
jiným státům v regionu velmi solidní,
včetně dobré znalosti anglického jazyka.

Perspektivní položky
českého exportu
Nejčastěji projevují egyptské firmy
zájem o výrobky, které znají z minulosti
– motocykly, traktory, ruční nářadí, auto
mobily, drobné strojírenské produkty,
příslušenství pro automobilový průmysl
apod. Tuto poptávku je dnes velmi těžké
uspokojit zejména z cenového hlediska.
Ovšem může být dobrým odrazovým
můstkem pro téma společné výroby,
prodej licence, technologií nebo našeho
know-how.
Velmi zajímavé možnosti se otevírají
v oblasti energetiky a s tím spojeného
rozvoje infrastruktury. Egypt je v sou
časné době soběstačný v energiích, ale
s rostoucím nárokem na životní úroveň
obyvatel, rozvojem průmyslu a průmys
lových zón se energetika stává téma
tem číslo jedna. Dále je třeba zaměřit
se na rozvoj dopravní infrastruktury.
Ta je v Egyptě ještě poměrně zastaralá
a začíná být brzdou pro rozvoj místního

Rozšíření výroby do zahraničí
Publikace je výsledkem spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu, agen
tur CzechTrade a CzechInvest, České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční
a pojišťovací společnosti – EGAP. Jsou v ní názorně popsány postupy a metody
přenesení české výroby do zahraničí, čímž vznikne bezkonkurenční výhoda
pro uplatnění výrobků v zahraničí. V této souvislosti je třeba si uvědomit,
že každý stát dnes oproti minulým létům maximálně podporuje místní
zaměstnanost. S tím souvisí také skutečnost, že téměř všude na světě je dnes
vítán i drobný investor, který přichází se záměrem zřídit společnou výrobu
a zaměstnat místní obyvatele.
Základní příručka je doplněna také o CD, na němž jsou informace z 94 zemí,
například stručný popis investičního prostředí včetně investičních pobídek,
kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic,
seznam českých firem, které již v dané zemi investují, a příležitosti a výhody
pro české investory. Zájemci o manuál Rozšíření výroby do zahraničí mohou
kontaktovat regionální konzultanty CzechTrade.

turistického ruchu, který je jedním ze tří
hlavních zdrojů příjmu světových měn,
tj. dolaru nebo eura.
Po turistice následují příjmy za poplatky
z tranzitu Suezským průplavem, který
je strategicky nejdůležitějším a nejchrá
něnějším bodem v Egyptě. Další velmi
důležitou příjmovou položkou do egypt
ského státního rozpočtu jsou peníze
od egyptských dělníků pracujících
v zahraničí, zejména v arabském světě.
Pro české exportéry je rovněž důležitý
fakt, že egyptská měna EGP je velmi

stabilní a není již vázána pouze k dolaru
tak jako v minulosti, ale ke skupině
více měn, kde vedle amerického dolaru
stále silněji působí euro. Z toho vyplývá,
že platební styk v eurech je dnes
v zahraničním obchodě Egypta naprosto
běžnou záležitostí.

Větší šanci uspět mají
vývozní aliance
V oborech, kde je to jen trochu možné,
je určitě výhodnější vstupovat na egypt
ský trh společně pod hlavičkou aliance.

w w w.c z e c h t r a d e.c z
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Jeden z důvodů je ten, že Egypt je sku
tečně velký trh a každý velký hráč má
raději velkého protihráče, než menší
firmu.
Na stránkách Trade Review vás pra
videlně informujeme o exportních
úspěších aliancí, které vystupují pod

záštitou CzechTrade. Byla mezi nimi
také aliance Czech NBC Team, která
v Egyptě získala již několik kontraktů.
Káhirská kancelář CzechTrade zajišťuje
společnou účast českých firem jak
na veletrzích, tak například na oboro
vých prezentacích konaných pod záštitou

DESATERO CZECHTRADE VEDOUCÍ
K ÚSPĚCHU NA EGYPTSKÉM TRHU
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•

Vybavte se velkou trpělivostí. Obchodní jednání s egyptskými partnery často
zpomalují byrokratické postupy státních úředníků.

•

Vyšlete do Egypta vaše nejlepší odborníky. Pouze zkušení pracovníci a znalci
místního trhu mohou udělat dobré obchody se zdejší obchodní komunitou.

•

Respektujte egyptské tradice, jinak ztrácíte čas. Snažte se poznat egyptskou
historii a pochopit islámské smýšlení.

•

Naučte se pár základních frází v arabštině. Může to příznivě ovlivnit výsle
dek vašeho snažení.

•

Buďte vřelí a nejprve začněte s nezávaznou komunikací, třeba na téma
rodina a zdraví. Až potom jednejte o businessu.

•

Vaše firma musí být velmi flexibilní. Egyptský trh je proměnlivý stejně jako
všude v arabském světě.

•

Najděte si dobrého místního zástupce, který vám pomůže lépe se orien
tovat v místním obchodním prostředí. Využijte při jeho volbě pomoc
ZK CzechTrade, díky níž si můžete ušetřit nejedno zklamání.

•

Nesnažte se prodat pouze zboží, přijďte třeba s myšlenkou společ
ného podniku.

•

Vstupte na egyptský trh jako součást vývozní aliance několika firem podpo
rované vládní agenturou. Máte větší šanci uspět.

•

Účastněte se místních oborových výstav a veletrhů nebo obchodních misí.
Získáte kontakty, ke kterým byste se jinak dostávali jen ztěží.

w w w.c z e c h t r a d e.c z

Zastupitelského úřadu v Káhiře. Místní
partneři velmi oceňují účast a podporu
českého státu při podobných akcích. Dává
jim to jistotu, že firmy, které se prezen
tací účastní, mají své pevné postavení
v české ekonomice.

NENECHTE SI UJÍT
České dny v Egyptě
pořádané Zastupitelským
úřadem v Káhiře
25.–31. 10. 2008
Více informací: www.mpo.cz
nebo www.czechtrade.cz

UŽITEČNÉ KONTAKTY
Velvyslanectví
České republiky v Egyptě
www.mzv.cz/cairo
Tel.: 0020 2 3315202
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz
Praktické informace
o obchodování s Egyptem
Oficiální portál egyptského
ministerstva pro investice
www.investment.gov.eg
ZK CzechTrade Káhira
Tel.: 0020 2 3331 5351
E-mail: cairo@czechtrade.cz
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Stavíme na kvalitní komunikaci
K “nejmladším” vývozním sdružením podniků, která fungují
pod záštitou agentury CzechTrade, patří Aliance Czech Communication Group (CCG). Byla založena letos v lednu třemi
společnostmi se sídlem v Praze, specializujícími se na vývoj,
výrobu a prodej komunikačních zařízení a systémů určených
především pro vojenské a letecké použití včetně poskytování
všech souvisejících služeb.
„Bezporuchová komunikace je v sou
časné době zcela nepostradatelnou
součástí jakékoliv každodenní činnosti,“
říká Zdeněk Burian, vedoucí propagace
akciové společnosti OMNIPOL. „Na kva
litě a spolehlivosti systému komuni
kace pak závisí výsledek této činnosti
– a nevztahuje se to jen na výrobu
nebo obchod, ale také třeba na kulturní
či sportovní dění. Zaměření členů aliance
na bezpečnostní a obrannou oblast jen
podtrhuje špičkovou kvalitu nabízených
a dodávaných systémů a zařízení, jeli
kož se jedná o obory, ve kterých právě
na kvalitě komunikačního zařízení
doslova závisejí životy všech zúčast
něných. Vedle vojenských operací se
to týká i všech nouzových situací, jako
jsou například přírodní nebo průmys
lové katastrofy, kdy stávající infrastruk
tura je vyřazena z činnosti a její spo
lehlivé nahrazení je doslova existenční
záležitostí,“ dodává Zdeněk Burian.
Poprvé se členské firmy aliance Czech
Communication Group představily spo
lečně na 5. ročníku mezinárodní výstavy
obranných systémů DEFEXPO INDIA 2008
v hlavním městě Indie letos v únoru.
„Indická ekonomika se v současné době
rozvíjí výrazně dynamickým tempem
a nabízí českým firmám perspektivní
obchodní příležitosti,“ uvedl při této pří
ležitosti Zdeněk Burian. „Kontakty, které
jsme navázali, slibují zajímavé možnosti
především pro dlouhodobou spolupráci
v rámci zapojení do širších projektových
programů zahrnujících modernizaci
různých druhů komunikačních systémů
v Indii.“
Další příležitostí, kdy se aliance CCG před
stavila mezinárodní odborné veřejnosti
pod záštitou CzechTrade, byl 15. ročník
mezinárodní výstavy pozemních obran
ných systémů EUROSATORY 2008, který
se konal na konci června v Paříži. Tato
přehlídka je největší a nejvýznamnější
světovou výstavou obranné techniky. Jak
tvrdí členové aliance CCG, jejich prezen
tace v rámci společné expozice Českého

obranného průmyslu měla především
informativní charakter.
„V současné době se připravujeme
na zářijovou prezentaci naší aliance
v rámci výstavy obranné techniky MSPO
Kielce v Polsku a začátkem prosince poje
deme na veletrh ELECTRICX do egyptské
Káhiry,“ informuje dále Zdeněk Burian.
„Společná prezentace při podobných
příležitostech není však naším jediným
programem. Cílem je vzájemně se pod
pořit při exportních aktivitách, přičemž
plánujeme více využít také služby někte
rých zahraničních kanceláří CzechTrade,
které mají konkrétní znalosti o trzích
a specifikách v daných lokalitách.
Členové aliance navíc mohou více využít
synergických efektů v rámci společných
projektů podnikání.“
Jako lídr aliance působí společnost
TTC TELEKOMUNIKACE, výrobce taktic
kých komunikačních prostředků s více
než padesátiletou tradicí a dodava
tel zařízení nejvyšší kvality pro ozbro
jené síly. Mezi její produkty patří digi
tální telefonní ústředny a zařízení pro
výstavbu
taktických
komunikačních
sítí a jejich uzlů, podporující hlasovou
i datovou komunikaci, pracoviště velí
cího důstojníka s podporou IP proto
kolu, které vyhovuje soudobým tren
dům konvergence hlasových a datových
sítí. Firma vyvíjí a dodává i další sofisti
kované produkty a řešení (např. zaří
zení pro přenos povelů, signálů ochran
a fázování), které jsou určeny do oblasti
energetiky.
Společnost Česká letecká servisní se
zabývá
projektováním,
integrací,
inženýringem a zástavbou moderních
radionavigačních a radiokomunikačních
systémů civilních a vojenských letounů
a vrtulníků a jejich údržbou. Je držite
lem Oprávnění pro údržbu a opravy
letadel v souladu s EASA PART145
a projekční organizací dle PART21 DOA.
Je také registrovaným dodavatelem
a výrobcem armád NATO a pro oblast

údržby a projekční činnosti má certi
fikaci od vojenského leteckého úřadu
– Odboru vojenského letectví minis
terstva obrany. Vysoká úroveň kva
lity je zajišťována v souladu s normou
EN ISO 9001:2000 a potvrzena certifiká
tem Lloyd´s Register.
OMNIPOL – jeden z nejvýznamnějších
vývozců a dovozců vojenské a letecké
techniky v České republice, je mezi
národně uznávanou obchodní společ
ností s více než sedmdesátiletou tra
dicí. Společnost je dodavatelem vysoce
kvalitních výrobků a služeb pro využití
ve vojenských a policejních složkách
a v rámci civilní ochrany obyvatelstva
včetně komunikačních zařízení a sys
témů. Současně zajišťuje všechny souvi
sející služby včetně financování, výcviku,
školení, oprav všech stupňů, převodu
technologií atd. Systém kontroly kvality
poskytovaných obchodních služeb je cer
tifikován podle mezinárodních norem
EN ISO 9001:2000.

ČLENOVÉ ALIANCE CCG
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ, a.s.
OMNIPOL a.s.
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Elektroporcelán Louny zakládá pobočku v Číně

Bez znalosti místních poměrů se neobejdete
Dokonalým příkladem toho, že CzechTrade šije svým klientům služby na míru, je Elektroporcelán Louny a.s. (EPL). Když se tato společnost rozhodla více prosadit v západní Číně, stála před
problémem najít místního člověka, který by ji na trhu zastupoval a pracoval pro ni. Tehdy se
její zástupci obrátili na ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade v Chengdu Ivana Vyroubala,
a ten jim nabídl svou čínskou asistentku, protože má technické vzdělání, vystudovala MBA
v Německu a kromě mateřské čínštiny komunikuje v angličtině a němčině.
Po stáži, kterou slečna Rich Li absolvo
vala v lounské firmě, pracuje částečně
přímo pro společnost EPL, a to vždy
podle aktuální potřeby, vede také
jednání s jejími obchodními partnery.
Od začátku této spolupráce se jedno
značně ukazuje, že se nejen zrychlila
komunikace s čínskými partnery, ale
také se ji podařilo dostat na zcela jinou
kvalitativní úroveň, a to díky tomu, že
tato každodenní komunikace může nyní
probíhat v čínštině.
„V Číně je spolupráce s kanceláří
CzechTrade asi nejužší,“ říká Josef
Popelka, manažer divize Trading EPL.
„Naše obchodní aktivity se tam nato
lik úspěšně rozběhly, že letos plánu
jeme založit za pomoci CzechTrade
čínské zastoupení. Výborně spolupra
cujeme například také s madridskou
kanceláří této agentury a kontakty
byly navázány s jejími zastoupeními
v Moskvě a Jekatěrinburgu, v indické
Mumbai a ve vietnamském hlavním
městě Hanoi.

Bez nadsázky mohu říci, že CzechTrade
se stal naším spolehlivým obchodním
partnerem.“

zajistily možnost produkovat izolátory
až do výšky 3000 mm a průměru 800 mm
s vysokými kvalitativními parametry.

Elektroporcelán Louny vyváží přes osm
desát procent své produkce. Jedná se
především o keramické izolátory pro
sítě energetických společností, elek
trifikované železniční tratě a pro další
oblasti, v nichž jsou keramické izolační
materiály používány. Navazuje na více
než stoletou tradici výroby technické
keramiky v Čechách.

V roce 1880 byla také v Lounech posta
vena fabrika na výrobu izolátorů (pod
značkou Marie Bermann), která byla
předchůdcem dnešního Elektroporcelánu
Louny. V roce 1950 byl otevřen zcela
nový výrobní komplex, který byl uspo
řádán již do jednoho podlaží, čímž byla
usnadněna návaznost jednotlivých tech
nologických operací a firma byla logis
ticky a manipulačně velice moderní.
Těžištěm výroby v Lounech jsou porcelá
nové izolátory střední velikosti do výšky
900 mm po výpalu a do napětí 70 kV.

V současné době se společnost skládá ze
dvou výrobních divizí a jedné obchodní
divize sídlících v Lounech a v Merklíně.
Merklínská firma na výrobu porcelánu
vznikla již v roce 1880 a zabývala se
výrobou užitkového porcelánu. Později,
v roce 1913, byla tato výroba nahra
zena výrobou izolátorů nízkého napětí.
V dalších letech byl výrobní sortiment
postupně rozšiřován o výrobky pro VN
a VVN a došlo k významným investicím
v celkové výši 50 milionů korun, které

Již v roce 1958 byly závod Louny
a Merklín ještě s dalšími výrobci technické
a elektrotechnické keramiky (Bohosudov,
Žacléř, Klenčí pod Čerchovem, Desná v Jizer
ských horách a Čab u Nitry) sloučeny
do národního podniku Elektroporcelán
Louny se sídlem podnikového ředitelství
v Lounech. V roce 1994 vznikla dnešní
akciová společnost.
„Výrobní program obou výrobních
divizí – Divize Izolátory Louny a Divize
Izolátory Merklín – pokrývá jen část
trhu izolátorů požadovaného sorti
mentu, proto pro uspokojení všech
potřeb našich zákazníků vznikla v roce
2006 Divize Trading,“ informuje dále
Josef Popelka. „Jejím cílem je vhodně
doplnit nákupem mezery v nabízeném
sortimentu a vedle toho též řešit i část
vyráběného portfolia do 3 kV, která je
pod tržním tlakem na stálé snižování cen
těchto výrobků, a to při trvalém růstu
cen vstupů v ČR. Příkladem vhodného
doplnění vyráběného sortimentu je uza
vřený obchod na dodávky polymerních
izolátorů na bázi silikonu. Jestliže za
první rok činnosti divize Trading realizo
vala tržby ve výši 3 milionů korun, v roce
2007 stouply téměř trojnásobně a v roce
2008 je uvažováno o dalším několikaná
sobném navyšování tržeb.“
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Kvalitní design nás odlišuje
od konkurence
Jedním ze zakládajících členů vývozní aliance Czech Industrial Design and Innovation (CID&I)
je, jak jsme vás již informovali v minulém čísle, společnost mmcité. Vznikla před patnácti lety
ve sklepě jednoho zlínského činžáku v hlavách dvou studentů designu. David Karásek a Radek
Hegmon se původně chtěli věnovat pouze průmyslovému designu bez dalších podnikatelských
ambicí. Jenže vyhráli designérskou soutěž na řešení prvků městského mobiliáře pro Zlín a stáli
před úkolem realizovat výsledky soutěže přímo v ulicích města.
„Velmi záhy jsme zjistili, že spolupracu
jící firmy nejsou schopny dostát tehdy
příliš náročným a dnes již zcela běžným
požadavkům na výrobce, a tak naše
společnost vznikla v podstatě z nouze,“
vzpomíná David Karásek. „Zprvu
jako kombinace designérského studia
a obchodní firmy, později jako výrobce
s vlastním a neustále vyvíjeným sorti
mentem, až do současné podoby středně
velké firmy s rozhodujícím podílem
na domácím trhu a rozsáhlými zahranič
ními aktivitami.“
Firma mmcité, stále řízená svými zakla
dateli, se systematicky věnuje oboru
městského mobiliáře a dále rozvíjí
původní koncept společnosti založené
na využití moderního designu. „Není
to úplně jednoduché, neboť rozsáhlý
vývoj výrobků je nákladný a organizačně
náročný. Na druhé straně představuje
významnou konkurenční výhodu a odli
šuje mmcité od zástupu jiných,“ dodává
designér Karásek.
Městský mobiliář je nádherné a neko
nečné téma. Jak pro designéry, tak pro
firmu. Parkové lavičky hrají podobně
prestižní roli jako židle v oboru nábytku.
Mají nekonečně poloh od lehkých, tak
řka průhledných drátěných až po těžké
kusy z masivního dřeva nebo ještě těžší
z kamene či betonu. Odpadkové koše
– nečekaný technický oříšek, zdánlivě
jednoduchá běžná věc nehodná větší
pozornosti. Ale splnění všech požadavků
na funkci, provoz, ekonomiku a design
patří k nejnáročnějším vývojovým úko
lům. Mříže ke stromům, zábradlí, zahra
zovací sloupky, stojany na kola patří mezi
další prvky, které jsou v městském pro
středí využívány, a žádný silný výrobce
je nemůže opomenout. Zastávkové
přístřešky, prodejní stánky, prosvět
lené reklamní a informační vitríny patří
k těm větším výrobkům pro uliční pro
středí, konstrukčně a výrobně náročným
s komplikovanější instalací. Dotkli jsme
se jen těch nejvýznamnějších položek

v katalogu mmcité a jen těch nejdů
ležitějších oblastí oboru. Existují však
mnohé další, a ty představují pro firmu,
jako je mmcité, výzvu do budoucna.
„V průběhu let jsme nejprve nesměle,
posléze razantně vstoupili mezi doda
vatele zařízení pro železniční koridory,“
pokračuje David Karásek. „Realizací vel
kých zařízení jako jsou zastřešení celých
nástupišť, naše firma ukázala svou
schopnost vyřešit a dodat i náročné oce
lové konstrukce s vytříbeným detailem.
Dnes jsme dominantním dodavatelem
tohoto zařízení v Česku a na Slovensku
a první projekty tohoto typu byly dokon
čeny i v jiných zemích,“ dodává.

To, co odlišuje mmcité od ostatních
výrobců, tedy kvalitní design, je zákla
dem obchodního úspěchu v Evropě.
Společnost má nyní výhradní zastou
pení ve dvaceti evropských zemích,
zástupce na dynamickém trhu Blízkého
východu a nového partnera v USA. Je
zcela jistě jediným českým výrobcem
svého oboru s tak širokým obchod
ním pokrytím. Bez nadsázky můžeme
říct, že na lavičkách mmcité si odpo
činete na svých cestách od Lisabonu
po Vilnius, od Dublinu po Crikvenici.
A při své expanzi na další zahra
niční trhy společnost plánuje využít
také služby zahraničních kanceláří
agentury CzechTrade.

Jak víme, český trh není moc velký
a v oboru městského mobiliáře to platí
dvojnásob. Proto je logické, že obchodní
aktivity mmcité brzy směřovaly i za hra
nice. Vlastní slovenská pobočka si
na svém trhu postupně vydobyla ještě sil
nější pozici než mateřská mmcité na trhu
v Česku. Podobný postup byl zvolen
i pro pobočku v Maďarsku a ukazuje se,
že se stejným úspěchem. V současnosti
je zakládána pobočka pro velký polský
trh, ve výhledu je Rakousko, Německo
a možná i další evropské země.

„Rád bych na závěr zmínil ještě
naši další příbuznou aktivitu, a tou
je značka egoé,“ doplňuje David
Karásek. „Zabývá se vývojem a výro
bou náročného designového venkov
ního nábytku. Soukromé i firemní
zahrady, terasy, atria, venkovní restau
race, hotely a wellness centra jsou
oblastí, kam tento exkluzivní nábytek
směřuje. Náš showroom v pražském
Karlíně slouží těm zákazníkům, kteří
hledají něco krásného a zajímavého,“
uzavírá Karásek.
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PROJEKTY
Z Adresáře designérů CzechTrade: Faktum Design

Cílem je přinést výrobci
prostřednictvím designu maximální efekt
Návrh designu, inovace a vývoj nových výrobků zejména v oblasti průmyslu a spotřebního
zboží jsou hlavní náplní studia Faktum Design. Vzniklo v roce 2002 a vybudovalo si stabilní
pozici jako dodavatel komerčně i soutěžně ceněných návrhů a řešení v oblasti průmyslového
a produktového designu. Zajišťuje komplexní vývoj nového výrobku od koncepčních a ideových skic přes zpracování kompletní designérské dokumentace po mechanickou konstrukci
jednotlivých dílů a sestav. To vše je podpořené úzkou spoluprací s výrobci mechanických dílů
pro zajištění kompletní dodávky ověřovacích modelů a prototypů.
„Design chápeme jako ideální souhru
materiálů, funkce, technického řešení
a výtvarných prvků,“ vypovídá David
John ze společnosti Faktum Design.
„Cílem je řešení produktů, které mají
vysokou výtvarnou hodnotu, ale svým
tvarováním, skladbou a materiálem jsou
vhodné k sériové výrobě. V práci bereme
zřetel zejména na výtvarný projev
a ergonomii, to vše v souladu s realizova
telným konstrukčním a technologickým
řešením. Toho je dosaženo zpracová
ním všech dostupných FAKT, vytvořením
podrobné analýzy a rozšířeného zadání.
Jsou využity všechny schopnosti, UM
a talent pro vytvoření nového DESIGNu
výrobku,“ objasňuje David John zároveň
i název společnosti.
Podle Johna je předností studia práce
více designérů na projektu. Díky tomu
jsou ideové návrhy pestřejší a nejsou
zatíženy pohledem jediného autora.
Velký důraz je kladen na funkční
propracování konceptů již v prvních
fázích návrhu. Společně se vzájem
nou konzultací designérů a výrobce
eliminují slepé cesty ve vývoji a zkra
cuje se celková doba přípravy návrhu.
Podle požadavku výrobce jsou vytvá
řeny integrované týmy, které zaručují
jednodušší komunikaci zadavatele
a studia.
V současné době se studio věnuje
zejména
přístrojovému
designu
a designu průmyslové a zdravotnické
techniky. „Při vývoji se řídíme rozho
dujícím vlivem designu a ergonomie
na konečný prodej výrobku. Design
vnímáme jako prostředek komunikace
výrobce a spotřebitele. Cílem je, aby tato
komunikace byla čistá, srozumitelná
a přinesla výrobci maximální efekt,“
uzavírá David John.
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Projekt Terabalt a Terasix
Studio Faktum Design společně se
zadavatelem a výrobcem UJP Praha a.s.
navrhlo dva výrobky v oblasti zdravot
nické techniky, které si postupně, z části
i za přispění služeb agentury CzechTrade,
budují svoji pozici na světových trzích.
Vývoj nového designu zařízení Terabalt
a následně Terasix vznikl jako inovace
stávajících výrobků s cílem tvarového
sjednocení a vytvoření specifického
designu, který bude tato zařízení pomá
hat vedle jejich technických vlastností
dostatečně vymezovat proti konkurenci.

Terabalt
Ocenění: Inovace roku 2006
Vynikající design 2007
Technické provedení, design a účelnost
řešení kompletu dává záruku vysoké
užitné hodnoty v klinické praxi při léčení
nádorových onemocnění. Úroveň a kva
lita výrobku zaručuje splnění veškerých
požadovaných a obecně uznávaných
kvalit na přístrojové vybavení radiotera
pie. Design a celkové tvarování přístroje
splňují všechna kritéria, která jsou kla
dena na moderní zdravotnický přístroj.
Důraz je položen zejména na měkké
linie přístroje společně s decentní barev
ností, které mají pozitivní psychologický
dopad na pacienta.

Terasix
Ocenění: HOSPIMEDICA Award 2007
Terasix představuje zcela novou generaci
klasických rentgenových simulátorů s ori
ginální technologií VirtualBeamView.
Klasické pravoúhlé omezovače polí jsou
nahrazeny virtuálními digitálními ome
zovači libovolného tvaru pole. Výsledná
vizualizace vzniká spojením digitální

optické projekce na pacientovi a pro
jekce reálného rentgenového snímku
překresleného virtuálním obrazem ome
zovače pole pomocí dvojice řídících počí
tačů komunikujících v reálném čase. Tak
lze provádět simulace složitých radiote
rapeutických procedur, jež na běžných
přístrojích prakticky není možná. Přístroj
tvarově navazuje na zařízení Terabalt
použitím obdobného tvarového přístupu
k celkovému řešení designu. Krytování
je složeno z odnímacích krytů rozdě
lených na menší segmenty. Jednotlivé
díly krytu jsou pak barevně sladěny
do celkového kompletu.
Adresář designérů CzechTrade:
http://design.czechtrade

rozhovor

Můžeme očekávat větší uvolnění
na světových trzích?
Na konci července se do ženevského sídla Světové obchodní organizace (WTO) sjelo několik desítek ministrů členských zemí WTO, aby se pokusili dojednat obchodní dohodu v rámci takzvané
rozvojové agendy z Dohá (DDA). Jednání trvala nečekaně dlouhých devět dnů a provázelo je
mnoho emocí. Ačkoliv se chvíli zdálo, že dohoda bude možná, nakonec zkrachovala. Co tento
krach znamená pro budoucnost DDA a pro budoucnost WTO? Tuto a další otázky jsme položili
ředitelce odboru mnohostranné a společné obchodní politiky Ministerstva průmyslu a obchodu
Ing. Lucii Šestákové.

Jaké ovzduší panuje po krachu ministerských jednání v Ženevě?
Po pomalejším rozjezdu došlo ke zvratu
a sporných bodů začalo ubývat. Pro
většinu účastníků bylo tedy překvape
ním, když se nakonec jednání nepo
dařilo úspěšně uzavřít. Bezprostředně
po krachu byla tedy převažující emocí
frustrace. Je nutné říci, že před krachem
došlo k výraznému pokroku, takže je
do budoucna na čem stavět. Nyní je ale
potřeba čas na reflexi výsledků, tech
nická jednání, atd.
Jak dlouhý čas je potřeba na tuto
reflexi?
To cítí každý člen WTO jinak. Každý totiž
musí při takové otázce zároveň pře
mýšlet o vlastní vnitropolitické situaci.
Konkrétním případem je blížící se změna
americké administrativy. Česká republika
dlouhodobě zastává konzistentní pozici.
Jsme pro ukončení kola v co nejkratším
možném termínu za předpokladu, že
dohoda bude vyrovnaná. DDA trvá již
sedm let a další přešlapování na místě
si nemůže dovolit. Na druhou stranu
je nutné zajistit, aby při příštím setkání
ministrů bylo dosaženo úspěchu.
Je možné zajistit dosažení úspěchu?
Jednání v Ženevě neztroskotala pouze na nedohodě USA, Indie a Číny.

Objevovala se nespokojenost i dal
ších členů s dílčími výsledky. Generální
ředitel WTO Pascal Lamy jasně řekl, že
zde existuje kolektivní zodpovědnost
a všichni musíme nést následky krachu.
Od Lamyho to nebyla výzva k pasivitě,
naopak, byla to výzva k aktivitě všech.
Zajistit dosažení úspěchu je možné skrze
dialogy. Je nutné hledat kompromisy
mezi jednotlivými členy. Rozhodování
WTO je založeno na konsensu, proto
jsou jednání často zdlouhavá a zdán
livě marná, ale právě na kompromi
sech dosažených v Ženevě můžeme
vidět posun.
Můžete nám přiblížit, v čem tkví tyto
dojednané kompromisy?
V oblastech zemědělství a nezeměděl
ských výrobků bylo dojednáno mnoho
detailů. Jelikož dohoda nebyla dokon
čena jako celek, nelze přesně kvanti
fikovat výstupy, v každém případě se
ale jedná o výrazné snižování cel, pod
por exportů, atd. Liberalizace zaští
těná takovou dohodou by znamenala
větší uvolnění světového obchodu než
dohoda vzešlá z Uruguayského kola.
Rozvojové země by měly snížit své nej
vyšší celní sazby, které citelně postihují
i český vývoz. Celní sazby by snižovaly
i vyspělé země mimo EU, tedy země,
které pro ČR představují významné
obchodní partnery. Rýsující se dohoda
obsahovala flexibility pro rozvojové
země, pomocí nichž jim mělo být umož
něno ochránit některá svá odvětví.
Na nedohodě nejvíce tratí nejméně roz
vinuté země, kterým měl být umožněn
bezcelní a bezkvótový přístup na trhy
vyspělých zemí, a tím se měly více zapo
jit do mezinárodního obchodu.
V Ženevě proběhlo také celodenní jed
nání o liberalizaci obchodu službami.
V této oblasti má Evropská unie výrazné
zájmy a z našeho pohledu jej lze označit
za úspěch ženevských jednání.

Je EU v obchodních otázkách jednotná?
Evropská unie je na jednáních WTO
zastoupena Evropskou komisí, která
jedná v rámci mandátu od členských
států. Navenek tedy EU vystupuje
jednotně, to se potvrdilo i v Ženevě.
V jednotlivých obchodních otázkách
jsou samozřejmě mezi členskými státy
rozdíly. Problém například se snižová
ním dotací zemědělcům mají Francouzi,
Irové a další. Na druhé straně exis
tuje skupina liberálních zemí, mezi
které patří například Švédsko, Velká
Británie a další. Stabilně do této sku
piny patříme i my. Společná pozice EU
je pak dána kompromisem mezi všemi
členskými státy.
Jaký vývoj lze očekávat do budoucna
a jakou roli při tom může hrát EU?
Budoucí vývoj je velmi těžko předví
datelný. Pokud se podaří přesvědčit
všechny velké hráče, tak by bylo možné
pokročit dále již velmi brzy. Nejen
k záchraně, ale i k dokončení celého
kola chybí možná jen ten jeden krok.
Po neúspěchu v Ženevě je ale obtížné
na sebe brát břímě rychlého zasednutí
zpět k jednacímu stolu. Na druhou
stranu je tu jasná vůle k dalšímu jed
nání. O udržení setrvačnosti z Ženevy se
zasazuje i Pascal Lamy. V nynější době
je možné, že jednání budou obnovena
na úrovni vysokých představitelů již
během září. Evropská unie si z Ženevy
přivezla jednu velkou výhodu – přes
tože byla a je jedním z vůdčích hráčů
tohoto kola, není označována za viníka
krachu. Mohla by tedy do budoucna
sehrát roli mediátora a motoru dalších
jednání. Vůli k tomuto musí EU nave
nek projevit jako celek. Je otázka, jestli
to je možné za francouzského před
sednictví. Je dost možné, že otázky
oživení kola budou na stole i v době
českého předsednictví.
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AKCE

Nabídka vzdělávacích akcí
2. pololetí 2008
Agentura CzechTrade Vám nabízí:

Více informací: www.czechtrade.cz/seminare
Možnost individuálního školení přímo ve Vaší firmě.

Vzdělávací kurzy a semináře v Praze
Vzdělávací kurzy a semináře v regionech
E-learningový kurz International Trade Specialist
Matchmakingové a prezentační aktivity

a

Konference a workshopy

Program a přihlášky naleznete na:
http://www.czechtrade.cz/info/seminare
Vyplněné přihlášky můžete zasílat on-line, e-mailem na adresu:
seminare@czechtrade.cz nebo faxem na číslo: 224 911 309
Další informace na bezplatné lince 800 133 331
nebo napište svůj dotaz na e-mail: seminare@czechtrade.cz

Pr

ah

Odborné semináře CzechTrade v Praze
Datum

Název semináře

Kód

Cena
bez DPH

10. 9.

Čínská obchodní etiketa

845

2 200 Kč

17. 9.

Zákony o výběrových řízeních v zemích EU

846

2 200 Kč

15. 10.

Nástroje krátkodobého financování – factoring, forfaiting, úvěrové pojištění

847

2 200 Kč

22. 10.

Kontrola exportu zboží dvojího použití – současný vývoj

848

zdarma

12. 11.

Dodací podmínky INCOTERMS

849

2 200 Kč

19. 11.

Jak se vyrovnat se silnou korunou

850

1 000 Kč

26. 11.

Business Writing and Communication I

27. 11.

Business Writing and Communication II

851

4 500 Kč *

10. 12.

Reklamní a propagační aktivity jako nedílná součást podpory firem při exportu

852

2 200 Kč

18. 12.

Specifika podnikání na Ukrajině

853

2 200 Kč

* Zvýhodněná cena za oba semináře; cena jednotlivých modulů samostatně je 2 500 Kč bez DPH.

M

PO

Teritoriální semináře
Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pořádáme teritoriální semináře
spojené s individuálními konzultacemi.
Místo

Název semináře

Kód

Cena
bez DPH

25. 9.

Ostrava

Nové perspektivy a možnosti rozšíření obchodování s Kanadou

836

1 000 Kč

30. 9.

Praha

Jordánsko – nové příležitosti pro české exportéry

837

1 000 Kč

9. 10.

Praha

Příležitosti pro české firmy v Maďarsku, Rakousku a Slovinsku

838

1 000 Kč

23. 10.

Praha

Izrael – nové možnosti hospodářské spolupráce pro české exportéry

839

1 000 Kč

Datum

6. 11.

Praha

Možnosti rozšíření hospodářské spolupráce s Chorvatskem a Makedonií

840

1 000 Kč

20. 11.

Praha

Austrálie a Nový Zéland – nové exportní příležitosti

841

1 000 Kč

4. 12.

Brno

Možnosti rozšíření hospodářské spolupráce s Velkou Británií a Irskem

842

1 000 Kč

11. 12.

Praha

Příležitosti pro české firmy v Libyi

843

1 000 Kč

16. 12.

Praha

Nové exportní příležitosti v Indii

844

1 000 Kč

Více informací a aktuální přehled seminářů s přihláškou naleznete na www.czechtrade.cz/seminare
Změna termínů seminářů vyhrazena.
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Kurz Úspěšný exportér 2008 – PRAHA
Cyklus je určen vyššímu managementu malých a středních podniků,
které se chystají proniknout na zahraniční trhy nebo těm, které již v zahraničí
působí a chtěly by zkvalitnit své služby a zvýšit svou konkurenceschopnost.
Datum

7. 10. a 14. 10.

Čas

Název semináře

Kód

Cena
bez DPH

1,5 dne

Marketingové strategie na světových trzích

781

2 500 Kč

14. 10.

12:30 - 18:00

Zahraniční veletrh – Váš nástroj k úspěchu

782

1 800 Kč

21. 10.

10:00 - 18:00

Základy marketingu a marketingová komunikace

783

2 200 Kč

4. 11.

10:00 - 18:00

Prezentační dovednosti v češtině

784

2 900 Kč

11. 11.

10:00 - 18:00

Presentation Skills in English

785

2 900 Kč

18. 11.

10:00 - 18:00

Obchodní vyjednávání

786

2 900 Kč

25. 11.

10:00 - 18:00

Aktuální trendy v mezinárodním obchodu

787

2 200 Kč

2. 12.

10:00 - 18:00

Mezikulturní komunikace

788

2 900 Kč

9. 12.

10:00 - 18:00

Business etiketa a image pro úspěšné exportéry

789

2 900 Kč

780

20 300 Kč

E
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Kurz Úspěšný exportér – zvýhodněná cena celého cyklu

Kurz Minimum exportéra 2008 – PŘEROV
Cílem kurzu určeného malým a středním firmám je nejen pomoci zvýšit
povědomí o příležitostech a rizicích spojených s exportem, ale i získat nové
podněty, prohloubit své znalosti a zvýšit svou konkurenceschopnost.
Kurz Minimum exportéra nabízí možnost vzdělávání v regionu. Jeho součástí jsou kvalitní
odborné materiály a jeho úspěšným završením Certifikát o absolvování kurzu.
Čas

Název semináře

Kód

Cena
bez DPH

16. 10.

9.00 - 17.00

Obchodní vyjednávání

791

2 200 Kč

23. 10.

9.00 - 17.00

Business etiketa + etiketa stolování

792

2 200 Kč

Datum

30. 10.

9.00 - 17.00

Operace v zahraničním obchodě

793

2 200 Kč

6. 11.

9.00 - 17.00

Marketingové strategie na zahraničních trzích

794

2 200 Kč

12. 11.

9.00 - 15.00

Úspěšná prezentace (nejen) na zahraničním veletrhu

E
ak xp
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Kurz Minimum exportéra v Přerově – zvýhodněná cena celého cyklu

795

2 200 Kč

790

9 000 Kč

E-learningový kurz
“How to make a Bid for the World Bank Project”
CzechTrade Vám nabízí zdarma nový e-learningový kurz v anglickém jazyce:
„How to make a Bid for the World Bank Project“.
V sedmi lekcích Vás průvodce kurzu „Johny Smart“ naučí jak se účastnit výběrových řízení
Světové banky a jak si vybrat správný tendr, který Vás dovede k podání konkurenceschopné nabídky.
Těšíme se na Vaši návštěvu na stránkách www.exportniakademie.cz

Více informací naleznete na www.exportniakademie.cz
w w w.c z e c h t r a d e.c z
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Exportní konference
Obchodujeme se Španělskem, Francií a Itálií
Datum: 11. 9.
Místo konání: Praha

Obchodujeme s Latinskou a Severní Amerikou
Datum: 26. 11.
Místo konání: Brno
Konference probíhá ve dvou programových částech:
1. Panelové vystoupení přednášejících
ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade, zástupci Komerční banky,
zástupci úspěšně exportujících firem, hosté
2. Odborný workshop
zabývá se konkrétním teritoriem s možností pracovní diskuze účastníků
Účast na konferenci je bezplatná.
Více informací: www.exportniakademie.cz

N

O

VI

N

KA

NOVINKA CZECHTRADE
Design pro export – semináře

Cílem seminářů nabízených prostřednictvím nové služby "DESIGN PRO EXPORT" je podněcovat rozvoj
průmyslového designu převážně v malých a středních firmách a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost
na náročných zahraničních trzích.
Datum
30. 9.
Říjen
Listopad

Místo konání

Název semináře

Kód

Cena
bez DPH

Zlín

Průmyslový design – cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti a exportu

696

1 000 Kč

Ostrava

Průmyslový design – cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti a exportu

697

1 000 Kč

České
Budějovice

Průmyslový design – cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti a exportu

698

1 000 Kč

Více informací a termíny seminářů naleznete na www.czechtrade.cz/seminare

Další akce odboru Exportního vzdělávání CzechTrade

Odborné semináře na míru v oblasti mezinárodního obchodu
Cross-Culture Training
Firemní školení zaměřená na interkulturní specifika v jednotlivých zemích se zástupci
zahraničních kanceláří CzechTrade.

Kurz International Trade Specialist
Distanční e-learningový studijní program, realizovaný irskou školou eBSI
(elektronic Business School of Ireland) ve spolupráci s CzechTrade a IMODS, o.p.s.
Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Odborné a teritoriální semináře v regionech
Více informací a aktuální přehled seminářů s přihláškou naleznete na www.czechtrade.cz/seminare
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Veletrhy a další akce v zahraničí
Využijte asistenční služby zahraničních kanceláří CzechTrade na těchto akcích v zahraničí:

název

obor

místo konání

termín

Ruský průmyslník 2008

strojírenství – výroba strojů

Petrohrad / Rusko

22.–25. 9. 2008

PROCEED 2008

ostatní – subdodávky

Lucemburk / Lucembursko

23.–25. 9. 2008

WorldFood 2008

potravinářský průmysl

Moskva / Rusko

23.–26. 9. 2008

MEDTEC 2008

zdravotnická technika

Galway / Irsko

24.–25. 9. 2008

TEK: Fuel And Energy Komplex
Of Ukraine 2008

energetika

Kyjev / Ukrajina

24.–26. 9. 2008

Mezinárodní technický veletrh 2008

strojírenství – výroba strojů

Plovdiv / Bulharsko

Mise dodavatelů zařízení pro
hydroenergii

energetika

Winnipeg, Toronto /
Kanada

FARMA 2008

zemědělské chovatelství

Poznaň / Polsko

3.–5. 10. 2008

NBAA 2008

letecký průmysl – subdodávky

Orlando / USA

6.–8. 10. 2008

Technodrev

dřevozpracující průmysl

Petrohrad / Rusko

7.–10. 10. 2008

CeBIT 2008

software a ICT služby

Istanbul / Turecko

7.–12. 10. 2008

ZEPS 2008

obecný veletrh

Zenica,
Bosna a Hercegovina

7.–12. 10. 2008

Techmei 2008

strojírenství – výroba strojů

Sao Paulo / Brazílie

14.–18. 10. 2008

EXPOQUÍMIA / EQUIPLAST 2008

chemický průmysl

Barcelona / Španělsko

20.–24. 10. 2008

IFEST 2008

ochrana životního prostředí

Gent / Belgie

21.–24. 10. 2008

SASO 2008

obecný veletrh

Split / Chorvatsko

22.–26. 10. 2008

Interbuild 2008

stavebnictví

Londýn / Velká Británie

26.–30. 10. 2008

POLEKO 2008

ochrana životního prostředí

Poznaň / Polsko

27.–30. 10. 2008

OTOMOTIV 2008

automobilový průmysl

Istanbul / Turecko

Salon du meuble-Meubelbeurs 2008

interiérové vybavení, nábytek

Brusel / Belgie

2.–5. 11. 2008

PlanExpo 2008

stavebnictví, energetika

Dublin / Irsko

4.–6. 11. 2008

MIDEST 2008

strojírenství – subdodávky

Paříž / Francie

4.–7. 11. 2008

29. 9.–4. 10. 2008
20. 10. 2008

29. 10.–1.11. 2008

Změna nabídky zahraničních akcí vyhrazena.
Kompletní nabídku najdete na www.czechtrade.cz
nebo u svého regionálního konzultanta na www.czechtrade.cz/kontakty

w w w.c z e c h t r a d e.c z
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CzechTrade na MSV 2008
Agentura CzechTrade přichází na letošní jubilejní 50. mezinárodní strojírenský veletrh již
potřetí s projektem pracovních setkání na téma export pod názvem CzechTrade Meeting
Point. Ve dnech 17. a 18. září bude ve Výškové budově BVV předem registrovaným exportérům
k dispozici 21 ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade. Zástupci firem se v průběhu bezplatných konzultací dozví aktuální informace související s vytipovaným teritoriem prostřednictvím odborníků, kteří danou zemi a trh dobře znají. O tyto konzultace vývozních záměrů
je tradičně velký zájem.
služeb státu je poskytování bezplatné
podpory při vstupu na francouzský trh
veřejných zakázek. Tuto novou příležitost
pro české firmy představí obchodní rada
v Paříži Vladimír Bärtl.

S cílem poskytnout českým firmám infor
mace o vývoji na francouzském trhu
a seznámit je s veškerými možnostmi
podpory exportních projektů pořádá
CzechTrade společně s Francouzskočeskou obchodní komorou v úterý
16. září od 13 hodin v prostorách
Business Centra v pavilonu E workshop
na téma podnikání na francouzském
trhu se zaměřením na strojírenský
sektor.
Úkolem
Francouzsko-české
obchodní komory, která také organizuje
na MSV oficiální účast sedmnácti fran
couzských firem, bude seznámit pod
nikatele s francouzským strojírenským
trhem. Příspěvek CzechTrade se zaměří
na informační zdroje a možnosti státní
podpory na francouzských výstavách
a veletrzích. Na konferenci vystoupí také
odborníci z Komerční banky a s infor
macemi o pracovně-právním prostředí
(vymáhání pohledávek, vysílání zaměst
nanců a zakládání společností) zástupci
česko-francouzské advokátní kanceláře
Peterka & Partners. Novinkou v rámci

V rámci Česko-francouzského ekonomic
kého roku je vedle úterního workshopu
pořádána také konference Francouzskočeské ekonomické vztahy v období
navazujícího předsednictví v Radě EU.
Tu organizuje v pondělí od 15 hodin
odbor podpory exportu Ministerstva prů
myslu a obchodu ČR a bude se věnovat
mimo jiné i možnostem účasti na akcích
se státní podporou.
Ve čtvrtek 18. září představí CzechTrade
v rámci konference „Jak se učí kreati
vita a inovace“ balíček služeb Design
pro export. V přednášce nazvané
„Průmyslový design – kreativním myšle
ním k úspěchu na světových trzích“ bude
designér Martin Tvarůžek mimo jiné pre
zentovat aplikace průmyslového designu
přímo v jednotlivých firmách.
Letos poprvé najdete agenturu
CzechTrade v pavilonu Z na dvoupatrovém stánku č. 43 společně s Mini
sterstvem průmyslu a obchodu a agen
turou CzechInvest.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Aktuální informace o seminářích můžete dostávat pravidelně
do svého mailu jako součást služby CzechTrade denně.
Pro klienty agentury CzechTrade je tato služba zdarma.
Více na adrese: http://denne.czechtrade.cz
Semináře pro podnikatele naleznete též na adrese:
http://www.businessinfo.cz

CzechTrade je certifikován dle ISO 9001:2000.
Copyright © CzechTrade, srpen 2008
Žádnou část tohoto textu není dovoleno publikovat
elektronickou, fotografickou nebo záznamovou technikou
bez písemného souhlasu vydavatele.
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DOPORUČUJEME
Po 15. 9.
15.00 – 17.00
Konference „Francouzsko-české
ekonomické vztahy v období
navazujícího předsednictví
v Radě EU“
Business Centre, pavilon E
Út 16. 9.
10.00
Tisková konference CzechTrade
Business Centre II., pavilon E
13.00 – 17.00
Workshop „Francouzský trh
– příležitost pro vaši firmu“
Business Centre II., pavilon E
St 17. 9. – Čt 18. 9.
9.00 – 16.30
CzechTrade Meeting Point
Výšková budova BVV, kinosál
Čt 18. 9.
13.00 – 16.30
Konference
„Jak se učí kreativita a inovace“
Business Centre, pavilon E
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Financovali jsme český export v hodnotě

220
miliard korun

Najdete nás na volné ploše pavilonu F

česká exportní banka
Je vám domácí trh malý?

Chcete rozšířit odbytové možnosti? Chcete lépe využít výrobní kapacity?
Chcete zaujmout výhodnou nabídkou financování?
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EXPORTNÍ CENA DHL
Přejete si pozitivním způsobem zviditelnit Vaši ﬁrmu?
❯ Zapojte se do 11. ročníku Exportní ceny DHL.
Tuto soutěž vyhlašuje společnost DHL Express
(Czech Republic) s.r.o. pod záštitou vládní
agentury CzechTrade.
❯ Prestižní soutěž v oblasti exportu malých
a středních firem Vám nabízí zajímavé srovnání
s ostatními exportéry a možnost zviditelnění
Vaší firmy v oboru i u české veřejnosti.

❯ Přihlaste se do soutěže ještě dnes on-line
na stránkách www.exportnicena.cz.
Účast je bezplatná.
Uzávėrka pŉihlášek do soutėže je 10. ŉíjna 2008
ve 12:00 hodin.

