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Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 

CENTRUM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 

zve na 

SPECIALIZOVANÉ EXPORTNÍ PORADENSTVÍ – KONZULTACE 

Konzultace jsou určeny majitelům, ředitelům, obchodním a finančním ředitelům, 
obchodním a marketingovým zástupcům exportujících firem.  

Půlhodinové konzultace probíhají v pravidelných měsíčních intervalech každé třetí pondělí 
v měsíci, v předem dohodnutém čase.  

Členům HK ČR je první konzultace poskytována zdarma, poplatek pro ostatní činí 100 Kč/30 
minut. 

• Strategie při pronikání na zahraniční trhy 
• Poradenství v zahraničním obchodu, získávání strategických zákazníků 
• Znalost místních byznys kultur a reálií 
• Nutnost osobních jednání - obchod po internetu nefunguje 
• Získávání a realizace obchodních zakázek, omezování rizik 
• Společné akviziční cesty do vybraných teritorií, prezentace v cizině 
• Zajištění objednávek s platbou předem 
• Sjednávání obchodních/finančních podmínek 
• Poradenství při exportním financování, ČEB/EGAP 
• Nalezení obchodních zástupců a prostředníků v cizině pro exportéry 
• Provádění obchodní a marketingové činnosti pro tuzemské výrobce 
• Poradenství ohledně zahraničních plateb, nabídkových cen, dopravy 
• Lingvistické poradenství pro zahraniční obchod a marketing 
• Důraz na mimoevropská teritoria a rozvíjející se trhy 
• Příklad příležitosti – Afrika je velký a hladový trh 

 

Datum: pondělí 21. listopadu 2016 

Místo:  Krajská hospodářská komora MSK 
   Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
 

Lektor:  Ing. Vladimír Havránek, MBA 
Restrukturalizace výrobce průmyslových kotlů (Turecko, projekt EBRD); stavební startup v Subsaharské 

Africe; Country Manager US IT firmy ČR/SR; strategický marketing a business development 

elektrotechnické zakázkové výroby v USA/západní Evropě; prezentace technologie na výrobu panelů 

z rýžové slámy v Nigérii; prezentace českého IT na semináři Českého centra v New Yorku; smlouva na 

dodávku SW pro řízení kotlů v Itálii; jednání o 75mil. EUR investici do českého telekom operátora v 

Londýně; kontrakt na distribuci CAM SW pro řízení robotů kanadského výrobce; zajištění pracovního 

povolení pro 30 techniků německého výrobce skladovacích systémů v Connecticutu (USA); vyjednávání 

o 80mil. kontraktu na elektromontážní zakázku s ABB v Helsinkách; poradenské projekty v USA, 

Kanadě, Švýcarsku, Nigérii, UK aj. Navštívena většina zemí světa. 

Přihlášky: www.khkmsk-registrace.cz, uzávěrka 16. 10. 2016 

Kontakt: Ing. Ladislav Kozák, tel: 724 613 106, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz 
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