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ZAHRANIČNÍ SÍŤ CZECHTRADE ZAHRNUJE 50
ZAHRANIČNÍCH KANCELÁŘÍ NA 5 KONTINENTECH
ZAHRANIČNÍ SÍŤ
CZECHTRADE
ZAHRANUJE 50
ZAHRANIČNÍCH
KANCELÁŘÍ,
KTERÉ POSKYTUJÍ
SLUŽBY V TÉMĚŘ
60 ZEMÍCH.

www.czechtradeoffices.com

AKTIVITY AGENTURY CZECHTRADE PRO
EXPORTÉRY V SOUVISLOSTI S COVID-19
Primárně podpora podnikatelům/exportérům plně v souladu
s činností CT
Monitorování situace na zahraničních trzích/v zemích dotčených
COVID prostřednictvím zahraniční sítě CT
Průzkum mezi exportéry – dopady COVID a přizpůsobení pomoci
českým exportérům

HLAVNÍ NÁSTROJE
Zahraniční síť CT = zdroj informací pro podnikatele
• Reakce na dotazy a požadavky českých podnikatelů, rizikové země - součinnost na
dálku
• Aktualizované zpravodajství z vybraných zemí

Portál BusinessInfo.cz (BI)
• V době krize BI spolehlivě fungující informační kanál pro předávání důležitých
informací ze státní správy včas přímo podnikatelům
• Zahájení aktivit na BI ze strany CT už 27.2.2020: microsite ke COVID
www.businessinfo.cz/faq a www.businessinfo.cz/koronavirus s návštěvností téměř
100 000
• Nová aplikace E-start jako součást prevence vůči kurzovým rizikům

PRAKTICKÁ POMOC EXPORTÉRŮM / 1
Služby pro exportéry: od 20.3.2020 změna podmínek pro poskytování služeb exportérům:
•

Individuální služby ZK poskytovány bezúplatně až do konce března 2021

•

Bezplatná asistence při řešení krizových situací v zahraničí (zboží na hranici, celní problematika atd.)

•

Bezplatné individuální exportní poradenství a asistence ZK v souladu s jejich aktuálním vytížením a situací
v místě; služby: screening trhu, sestavení databáze obchodních kontaktů, analýza konkurence, ověření zájmu
o výrobek/službu u 3 firem

•

Bezplatná prezentace firmy v Adresáři exportérů (původně pouze pro klienty s placenou zakázkou)

•

Průběžná informovanost firem k situaci kolem COVID ve světě vč. zasílání online službou CzechTrade denně

•

2059 pro 844 klientů v hodnotě 34 653 tis. Kč (stav k 3.11.2020)

Exportní vzdělávání
•

Přechod na online formu

•

Bezplatně

EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
CZECHTRADE

AKTUÁLNÍ AKCE:
•

ODBORNÉ
SEMINÁŘE
TERITORIÁLNÍ
SEMINÁŘE

•
•
•
•
•

FIREMNÍ ŠKOLENÍ
NA MÍRU

EXPORTNÍ
KONFERENCE

Aktuální seznam seminářů a konferencí na:
www.czechtrade.cz/sluzby/exportni-vzdelavani

•

19. 11. 2020 ONLINE SEMINÁŘ:
Expanze na ITALSKÝ trh v době
koronaviru – online i fyzicky
24. 11. 2020 ONLINE SEMINÁŘ:
Kontrola exportu ZBOŽÍ DVOJÍHO
POUŽITÍ
25. 11. 2020 ONLINE SEMINÁŘ:
Aktuální situace a příležitosti
na POLSKÉM trhu
26. 11. 2020 ONLINE SEMINÁŘ:
Exportní příležitosti v Gruzii
a Ázerbájdžánu
02. 12. 2020 ONLINE SEMINÁŘ:
Online expanze na NĚMECKÝ trh:
Jak na marketing
09. 12. 2020 ONLINE SEMINÁŘ:
Aktuální situace a exportní příležitosti
v Kazachstánu a Kyrgyzstánu

PRAKTICKÁ POMOC EXPORTÉRŮM / 2
E-MEET EXPORT 2020 – červen a listopad
•

Online konzultace všech zahraničních kanceláří s firmami

•

Realizováno 851 / 556 individuálních konzultací

•

Přihlášeno 264 / 142 českých firem

•

Listopadový E-MEET částečně za zrušený MSV a tradiční Meeting Point CzechTrade

•

Doprovodný online program: rozhovory s 11 ZK na téma aktuální situace na trhu, změně místní poptávky a
podmínek pro uplatnění českého zboží (Německo, Rakousko, USA, Rusko, JAR, Polsko atd.) a 2
moderované živě přenášené diskuze se 3 ZK (Mexiko, Kazachstán, Německo) a šéfy CzechTrade, ČEB a
MPO

Připravované služby a projekty:
•

Exportní inkubátory

•

Exportní aliance

•

Digitální marketing a e-commerce

•

Design Centrum

NEPOSTRADATELNÝ ON-LINE PRŮVODCE KAŽDÉHO
PODNIKATELE A EXPORTÉRA

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 přes 250 000 uživatelů měsíčně

OD LEDNA 2020 NOVÁ PODOBA PORTÁLU!

