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1. - 3. 10. 2019 
ISTANBUL, TURECKO 

HRAČKÁŘSKÝ PRŮMYSL

 

Turecko představuje významné odbytiště hraček, především kvůli svému 

kladnému populačnímu přírůstku. V současnosti dosahuje počet dětí do 14 let 

přes 26 mil., což z Turecka dělá nejpočetnější trh Evropy. Tržby v Turecku dle 

serveru Statista.com v rámci odvětví „Toys and Baby Segment“ dosáhly 

hodnoty 189 mil. USD, přičemž se do roku 2023 počítá s průměrným růstem 

tržeb o 4,1 % ročně. Nutno podtrhnout, že dle turecké asociace OYDER 

dosahuje místní trh hodnoty 1 mld. USD, přičemž plných 80 % hraček je na 

místní trh importováno ze zahraničí. Na nákup hraček pro jedno dítě nyní 

turecká rodina v průměru vynaloží 25 - 30 USD za rok. 

Zahraniční kancelář CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za 
účelem představení českých subjektů před významnými tureckými importéry a 
prodejci hraček.  
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Predikce růstu tureckého trhu s hračkami 

 
 
Rozvržení tržeb v rámci odvětví 

 
Zdroj: Statista.com 
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ZAMĚŘENÍ MISE 

 Prezentace před importéry a prodejci hraček 

 Návštěva nejvýznamnějšího hračkářského veletrhu v zemi;  

KidsTurkey: http://www.kidsturkey.com/en/home 

 Organizace neformálního společenského večera 

 

V rámci mise by měly být navštíveny některé z těchto firem: 

Toyyz shop – Sunman http://www.sunman.com.tr/en/  

Neco toys http://www.necotoys.com/en/home-page/ 

Turkuaz https://turkuazpazarlama.com/markalarimiz  

Heidi http://www.heidi.com.tr/urunler  

Bircan http://bircanithalat.com/  

Adore oyuncak http://www.adoreoyuncak.com/   

Dolu oyuncak http://www.dolu.com.tr/  

Pokud máte zájem o navštívení jiné turecké společnosti, napište nám. Pokusíme se Vašim 

návrhům vyjít vstříc. V průběhu mise plánujeme navštívit 4-5 společností. 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 Předpokládaný program mise by měl být v termínu 1. - 3. 10. 2019, termín bude 

potvrzen začátkem září 2019. 

 Jednání ve firmách proběhnou formou prezentace u kulatých stolů u jednotlivých 

tureckých společností. 

 Na jednáních budou přítomni překladatelé z EN do TR. 

 Každá firma má prostor na prezentaci své společnosti 10 minut. 

Vzhledem k počtu účastníků a překladu prezentací do turečtiny prosíme o krátké a 

výstižné prezentace 

 Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR 

  

http://www.kidsturkey.com/en/home
http://www.sunman.com.tr/en/
http://www.necotoys.com/en/home-page/
https://turkuazpazarlama.com/markalarimiz
http://www.heidi.com.tr/urunler
http://bircanithalat.com/
http://www.adoreoyuncak.com/
http://www.dolu.com.tr/


MISE ČESKÝCH VÝROBCŮ HRAČEK DO TURECKA 

1. - 3. 10. 2019 
ISTANBUL, TURECKO 

HRAČKÁŘSKÝ PRŮMYSL 

 

 
 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM 

 Organizaci a přípravu jednání 

 Překlad Vašich propagačních materiálů z AJ do TR 

 Vytvoření infobrožury o českých účastnících mise v AJ a TR 

 V případě nutnosti simultánní tlumočení z do TR během prezentací 

 Organizace logistiky – účastníci budou dopravováni na jednání pronajatým 

minubusem 

 Drobné občerstvení v průběhu mise 

 Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR 

 Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný 

 

Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet 

přihlášených firem limitován na 6 společností. 

Do zahájení mise mohou nastat drobné změny v programu. O těchto změnách vás budeme 

průběžně informovat. Změny mohou nastat v závislosti na časových možnostech firem. 

Připravili jsme náhradní společnosti, které můžeme v rámci mise navštívit. 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 
služeb a poradíme, jak se nejlépe na tuto akci připravit. Závaznou přihlášku 
prosím zasílejte do 31. 5. 2019. 
     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Kateřina Drvotová 

CzechTrade Praha 

Dittrichova 21, Praha 2, 128 00  

 

 

 

mob.: +420 724 941 755 

tel.: +420 224 907 581 

e-mail: 

katerina.drvotova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK ISTANBUL: 

Vladislav Polách   

Abdi Ipekci Cad. 71, Czech Consulate 

Building, Macka 

Istanbul 

Turkey 

 

mob.: +905457910411 

tel.: +902122199847 

e-mail: vladislav.polach@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast na misi (1 zástupce)   16 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast na misi (2 zástupci)  19 000,- Kč + DPH 

 

Místo, datum  .......................................................... Podpis  .............................................................. 

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Kateřina Drvotová 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
 
 
 
 
 

 
Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf  
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 


