
SEZNAM SLUŽEB PRO OBCHODNÍKY
Vstup na trh, obchodní rozvoj a podpora italským společnostem v České republice

Vytvoření databáze firem dle požadovaného zaměření. Databáze může obsahovat variabilní počet kontaktů na základě sektoru 
a konkrétních požadavků. U každé společnosti zařazené do databáze bude podle dostupnosti údajů uveden: název společnosti, adresa, 
webové stránky, telefon, e-mail, popis podnikatelské aktivity. 

S1: DATABÁZE NA MÍRU

Po sdílení konkrétních business cílů a profilů vyhledávaných společností je sestaven užší seznam potenciálních partnerů, kteří budou 
kontaktováni e-mailem a telefonicky. Každý průzkum je řízen individuálním přístupem a je rozdělen do tří fází: analýza daného trhu, 
identifikace protistran a kontakt. Náš specializovaný business support manager ověří zájem společností o produkty nebo služby Vaši 
společnosti a předloží podrobnou zprávu, která obsahuje kontakty společností a kontaktovaných osob, mluvené jazyky a získanou 
zpětnou vazbu, aby Vaše společnost mohla pokračovat v kontaktu a eventuálně zasílat nabídky spolupráce.

S2: VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH 
PARTNERŮ

Komplexní služba zaměřená na uvedení společnosti na trh prostřednictvím střednědobé a dlouhodobé spolupráce se zahraničními 
partnery. Po sdílení strategických, business cílů a cílového profilu firem je na měsíční nebo čtvrtletní bázi připraven pracovní plán 
s cílem vytvořit agendu jednotlivých setkání s osobami s rozhodovací pravomocí v cílových společnostech. Kromě průzkumu a prvního 
kontaktu bude náš business support manager poskytovat neustálou asistenci a obchodní / jazykovou podporu nezbytnou pro přípravu 
obchodních jednání. 

S3: OBCHODNÍ ROZVOJ

 ■ Výpis z českého obchodního rejstříku, digitální formát s právním ověřením nebo v tištěné verzi s úředními razítky.
 ■ Kontrola italského obchodního rejstříku v digitálním formátu s právním ověřením (také v anglickém jazyce) 
 ■ Company full report o sociálně-ekonomicko-finanční situaci českých společností (přibližně 10 stran – v češtině, angličtině a němčině).

S4: OVĚŘENÍ VĚROHODNOSTI 
ČESKÝCH FIREM

Na míru šitá asistenční služba hledání partnerů pro akvizice a joint venture, 
a pro zjištění výrobních a logistických míst.S5: SÍDLO V ČESKÉ REPUBLICE

S6: VYHLEDÁVÁNÍ A VÝBĚR PER-
SONÁLU – ACTIVE RECRUITMENT 

Služba aktivní podpory při výběru ideálních kandidátů se zvláštním důrazem 
na pozice, které vyžadují ovládání italského jazyka. Součástí podpory jsou: 
orientace v užívaných postupech v konkrétní zemi, příprava nabídky v českém 
jazyce, publikace na hlavních českých kariérních portálech s nabídkou pozic, 
předvýběr uchazečů s předběžnými pohovory.



Konzultační a reportovací služby pro budování vstupní strategie, analýza trhu a jeho sociálních, technických a ekonomických faktorů:
 ■ Informace o konkrétní zemi a analýza sektoru. 
 ■ Mapování hlavních konkurentů.
 ■ Průzkum potenciálních uživatelů, spotřebitelů, distributorů, odborníků (fact finding mission).
 ■ Výzkum a ověřování podmínek pro export/import různých druhů zboží (clo, licence atd.).
 ■ Právní a fiskální rámec/sektorová regulace (odpad, potraviny, alkohol, cla, licence atd.).
 ■ První orientace pro založení společnosti nebo pobočky v České republice.

S7: HODNOCENÍ TRHU

 ■ Monitoring sociálních sítí (konkurence, trendy, instituce atd.)
 ■  Monitoring aktivit v referenčním sektoru (investice, marketingové strategie, nové produkty a projekty, cenový vývoj  

– zejména pro oblasti nemovitostí, stavebnictví, potravin a nápojů, odpadu, maloobchodu, infrastruktury).
S8: MONITOROVÁNÍ TRHU 

 ■ Monitoring výběrových řízení v daném sektoru.
 ■ Vyhledávání, sběr, ověřování a překlad informací o konkrétních výběrových řízeních a dialog se zadavateli.
 ■ Komunikace s veřejnými orgány (Ústav sociálního zabezpečení, Úřad práce, zdravotní pojištovna, katastr nemovitostí, veřejné agentury…).

S9: VEŘEJNÁ SPRÁVA

Pronájem prostor pro akce, školení, workshopy, setkání s klienty, temporary office v prestižní budově Trauttmannsdorf v samém srdci 
historického centra Prahy pár kroků od Staroměstského náměstí, v prostorách sousedících s Italskou-českou obchodní komorou. 
Reprezentativní prostředí pro obchodní schůzky a networkingové akce. Komora může také poskytnout poradenství a přímé služby 
při organizaci a realizaci zákaznických akcí (služby sekretariátu, tvorba pozvánek, simultánní tlumočení, audio-video technika, video-
fotografická služba, živé přenosy a sociální média, cateringové služby a další).

S10: DOČASNÁ KANCELÁŘ, 
PRONÁJEM PROSTOR 
A ORGANIZACE AKCÍ

Služba jazykové podpory. Překlady a tlumočení prováděné pracovníky Italsko-české komory nebo profesionálními tlumočníky 
a soudními překladateli.S11: PŘEKLAD, TLUMOČENÍ

Pro více informací o službách a asistenci nebo  
pro přípravu cenové nábídky kontaktujte: 

Linda Valešová
Business Support Manager
Assistenza alle Imprese
linda.valesova@camic.cz
Tel.: +420 725 569 135


