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2519 placených zakázek (meziročně +3,3 %)

1247 klientů (meziročně +4 %)

1,09 známka hodnocení spokojenosti

95 %* známost nabídky služeb 

CzechTrade mezi firmami 

1065 publikovaných exportních příležitostí

12 Sourcing Days - 490 jednání pro 160

firem

1732 publikovaných zahraničních aktualit             

na webu CzechTrade

2317 publikovaných aktualit na zahraniční            

verzi stránek CzechTrade

80 interaktivních a prakticky zaměřených 

seminářů a konferencí (meziročně +45 %) pro 

2080 účastníků (meziročně +49 %)

32 seminářů a akcí v regionech ČR

144 akcí v zahraničí včetně akcí z projektů 

NOVUMM, NOVUMM KET a Design pro 

konkurenceschopnost pro 775 firem-

účastníků

téměř 250 000 měsíčních návštěv 

ekonomického portálu BusinessInfo.cz 

(meziročně +10 %), 46 %* MSP využívá portál 

AKTIVITY V ČÍSLECH / 2019

*Exportní výzkum 2019: 400 MSP



Rozšíření nabídky asistence exportérům → Japonsko a Jižní Korea spolu s CzechInvest

Informace z Británie o procesu brexitu → dotazy firem, výstupy ředitele ZK Londýn v mediích

Další úroveň podpory průmyslového designu → Czech Grand Design, účast CzechTrade a firem na 

Designbloku, odborný doprovodný program 

Spolupráce se studenty VŠ → stáže v zahraničních kancelářích (30 studentů, nejvíce USA a 

Mexiko) a na centrále (9 studentů)

Prodloužení možnosti čerpat finanční podporu z EU v rámci projektů NOVUMM, NOVUMM KET a 

DESIGN do 2021

Obhájení certifikace ISO 

Hladký průběh personálního střídání ředitelů 13 zahraničních kanceláří včetně road show v 

regionech ČR

Web agentury CzechTrade získal dvě ocenění v soutěži Site of the Year 2018

Portál BusinessInfo.cz kompletně v novém

TOP UDÁLOSTI / 2019



Regionální síť 2019

• REK vytvořili průmyslové profily svých krajů - zahraniční kanceláře vytvořily přehled importních 

komodit ve svých teritoriích

• 1079 osobních jednání s exportéry - zájem o spolupráci s CzechTrade následně projevilo 417 

firem

• 196 akcí v regionech z toho 38 akcí společně se zahraniční sítí 

• 8 nově vyjíždějících ředitelů CzechTrade ve spolupráci s REK a vysokými školami seznámili 

v krajích firmy s obchodními možnostmi na daných trzích

Jednotná zahraniční síť vč. 14 ZK CT+CI → internacionalizace start-upů

• Tokio – 26 zakázek, 52 aktualit na weby CzechTrade, na MP (100 %)

• Soul – 10 zakázek, 101 aktualit, na MP 100 %

Smlouva o společném zadávání zakázek (př. exportní magazín)

PRAKTICKÉ NAPLŇOVÁNÍ SYNERGIE AGENTUR



SYNERGIE MZV, MPO A CZECHTRADE

Jedno kontaktní místo v ČR

Jednotný přístup ke službám ve více než 90 zemích

Komplexní informace pro B2B a B2G

710 dotazů v roce 2019

Sídlo v centrále CzechTrade Praha

Kontakt  telefon: + 420 224 907 576  e-mail: kcexport@businessinfo.cz

www.businessinfo.cz/kce



Projekty EU:

• Stávající programovací období: rozšíření podpory v rámci NOVUMM KET o účasti na 

seminářích v zahraničí 

• Příprava projektů z EU na další programovací období: 

nové technologie – KET a zahraniční semináře

kreativní průmysly a design

podpora účasti na zahraničních akcích a marketing

Jednotná zahraniční síť – konsolidace na základě know-how CT a dle požadavků podnikatelských 

reprezentací a strategických záměrů MPO

Zefektivnění činnosti regionální sítě CzechInvest a CzechTrade, road show 

Zapojení CzechTrade do implementace brandu Czech Republic – The Country For The Future v 

rámci Komise pro jednotnou prezentaci ČR v zahraničí

Pokračování monitorování a vyhodnocování potřeb exportérů 

→ exportní výzkumy se širším záběrem

PLÁN AKTIVIT / 2020



Gestor oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz

Partner magazínu ČESKÝ EXPORT A PODNIKÁNÍ ►►► příloha 

Profit a Euro, náklad 67 000 ks

Od 2015 Exportní průzkumy ve spolupráci s AMSP ČR

Dotační projekty NOVUMM, NOVUMM KET A DESIGN

Exportní cena DHL pod záštitou agentury CzechTrade

Partner Klientského centra pro export

Partner cen Czech Grand Design ►►► cena za průmyslový design 

a Designbloku

Spolupráce s univerzitami 

PROJEKTY A PARTNERSTVÍ / 2020



INFORMACE

• CzechTrade denně, oborové katalogy, exportní průvodci, analýzy atd. 

PORADENSTVÍ

• Konzultace v regionech, v centrále nebo přímo se zahraničními kancelářemi 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI

• Setkání s nákupčími, poptávky a tendry 

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY

• Vyhledání obchodních partnerů, doprovod a příprava na jednání, průzkumy trhu atd.

PREZENTACE FIREM V ZAHRANIČÍ

• B2B akce, Sourcing Days, společné účasti firem na mezinárodních veletrzích, 

dotační projekty NOVUMM a NOVUMM KET 

EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

• Konference, semináře, workshopy, kurzy na míru

DESING PRO EXPORT

• Spolupráce s průmyslovými designéry a prezentace v zahraničí

PROFESIONÁLNÍ A KOMPLEXNÍ EXPORTNÍ SERVIS

• 50 ZAHRANIČNÍCH 

KANCELÁŘÍ 

• SLUŽBY V TÉMĚŘ 

60 ZEMÍCH



NOVÉ BUSINESSINFO.CZ PRO 

PODNIKATELE A EXPORTÉRY

• klíčovým bodem stránky je vyhledávání

• k vyhledanému umíme přibalit správný 

kontext

• místo procházení struktury nabízíme 

rychlou filtraci

• web s kvalitním obsahem, který si přečtete 

kdekoliv a z jakéhokoliv zařízení

OD LEDNA 2020 NOVÁ PODOBA PORTÁLU!



50 zahraničních zástupců, konzultace KCE a projektů NOVUMM, NOVUMM KET 

a Design → k dispozici 1400 půlhodinových konzultací

Meeting Point CzechTrade → 350 firem

• zhruba 30 % inovativních 

• přes 10 % start-upů s unikátním řešením 

Export inovativních výrobků a služeb → nové oddělení 

• asistence při rozvoji nových projektů - MORAM CZ, s.r.o  

MEETING POINT A PODPORA INOVATIVNÍCH FIREM




