
 

 

    

PRODEJ VYBRANÝCH ČESKÝCH ZNAČEK NA 

ČÍNSKÝCH CROSS-BORDER E-COMMERCE 

PLATFORMÁCH 

ROK 2019 
ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA 

SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL 

 

Cílem projektu je podpořit prodej českých výrobků na nejoblíbenějším 

prodejním kanálu v Číně, tj. online. Jedná se o prodej na platformách, které 

prodávají pouze zahraniční výrobky / značky, které v Číně jiným způsobem 

koupit nelze. Plánujeme využití těchto platforem: Tmall Global, JD Worldwide, 

Kaola, Xiaohongshu, Wechat. 

 

PROČ SE INVESTICE DO PROJEKTU E-COMMERCE VYPLATÍ? 

 Umožníme Vám reálně prodávat Vaše výrobky v Číně po dobu jednoho roku (příjem z 

tržeb) formou, která nevyžaduje certifikace jako při běžném vývozu do Číny 

 Získáte reálná data o prodejích svých výrobků v Číně. 

 Po ročním provozu projektu budete mít "v ruce" všechny informace pro rozhodnutí, 

zda stojí za to investovat do klasického prodeje Vašich výrobků v Číně (mít 

distributora či vlastní eshop na e-commerce platformě) či pokračovat v prodeji na 

CBEC. 

 Vsaďte na online prodej svých výrobků v Číně - prodeje po internetu v Číně 

představují téměř 23% z celkových prodejů maloobchodního zboží v Číně. 
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 Pro čínského zákazníka patří prodej přes CBEC k velmi pers  pektivním formám 

nákupu zahraničních výrobků pro svou jednoduchost. Hodnota celkových prodejů 

zboží na CBEC má v roce 2019 dosáhnout 98 mld. USD (roste dvojcifernými tempy). 

 Oslovte svými výrobky největší internetovou populaci na světě. 

PROJEKT PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Obecně: výrobky/značky, které nejsou 

dostupné na čínském trhu (ani online ani 

offline) 

Obecně: velmi kvalitní, originální a/nebo 

individualizovaný design, nový materiál 

(např. z recyklovaného materiálu, použitý 

materiál, který není pro výrobky až tak 

běžný atp.), spolehlivé a bezpečné výrobky 

Potraviny - př. snacky, sladkosti, zdravé 

potraviny, doplňky stravy, vitamíny; dětská 

strava 

Vybavení domácnosti - př. sklo (nápojové, 

dekorativní), menší nábytek, designové 

vybavení domácností, domácí spotřebiče 

Nápoje - př.  víno, minerální vody, sirupy, 

energetické nápoje 

Kosmetika - zejména přírodní, bio; zvlášť 

pro dítě, sportovce; dekorativní, péče o pleť 

Šperky Výrobky pro domácí mazlíčky 

Hračky - př. dřevěné, edukativní, i smart 

edukativní aplikace 

Oděvy a módní doplňky - designové 

kousky, včetně zaměření na děti; outdoor 

oblečení, sportovní obuv 

Cestovatelské produkty typu zájezdy, 
vstupenky 

 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Plánujeme umístit české výrobky na následující CBEC platformy (dle druhu výrobků a 

vhodnosti pro platformu): Tmall Global (www.tmall.hk), Kaola (www.kaola.com), 

Xiaohongshu (www.xiaohongshu.com), JD Worldwide (www.jd.hk) a mobilní aplikace 

Wechat. 

 Vytvoření prostředí (společný eshop pro české výrobky), kde mohou čínští zákazníci 

výrobky reálně nakupovat (cca 6 SKU/variant výrobků). 

 Vytvoření čínských stránek Vašich výrobků na českém eshopu dle čínských 

požadavků a představ čínských zákazníků, vč. propojení systému s potřebnými 

platformami a portály. 
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 Zajištění denního provozu eshopu, vč. zákaznického servisu v čínském jazyce. 

 Příprava vhodné marketingové strategie Vaší značky v Číně (pro tento projekt) a její 

realizace v průběhu projektu. 

 Speciální propagační akce pro společný eshop na platformách pro jeho zviditelnění 

čínským potenciálním zákazníkům. 

 Prověření u místních úřadů možnosti prodeje Vašich výrobků přes CBEC 

 Překlad informací o Vašich výrobcích (jednotlivých SKU) pro eshop do čínštiny 

 Propagace prodeje Vašich výrobků na CBEC platformách při různých společenských 

akcích zastupitelského úřadu ČR v Pekingu a kanceláří CzechTrade v Číně. 

 Doporučíme Vám společnosti (IP agenty), kteří Vám mohou zajistit registraci 

obchodní značky pro čínský trh (tento krok silně doporučujeme učinit). 

 Cena: 90 000,- Kč bez DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA PROJEKTU 

 Výběr účastníků bude určen čínským realizátorem (dle největšího potenciálu výrobků 

na čínském trhu). 

 Podepsat smlouvu s realizátorem o exkluzivním agentovi na online trhu v Číně po 

dobu jednoho roku. Realizátor se s Vámi dohodne i na množstevních odběrech, na 

základě kterých lze exkluzivitu prodloužit na delší dobu.  

 Souhlas s provizí realizátora a jednotlivých CBEC platforem (bude součástí smlouvy s 

realizátorem). 

 Zajistit dopravu výrobků z ČR do určeného místa skladu v zahraničí (dle dohody s 

realizátorem). 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 20. 6. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 6. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů: krátký popis firmy, výrobku 

(včetně výběru výrobků, které chcete do projektu zahrnout), historie či unikátnost 

značky, příp. informace, kam výrobky vyvážíte, v angličtině (do 5. 7. 2019 nebo 

dle dohody). 
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb, vhodnosti projektu pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe 

na veletrh připravit. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 20. 6. 2019. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Martina Paříková 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

 

 

 

tel.: +420 224 907 536 

mob.: +420 725 763 172 

e-mail: 

martina.parikova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK PEKING: 

Kateřina Ďurove 

Embassy of the Czech Republic, 2 

Ritan Lu, Jianguomenwai Dajie, 

Chaoyang District 

100600 P.R.C., Beijing 

China 

 

mob.: +86-186 1145 8173 

e-mail: katerina.durove@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Účast na projektu   90 000,- Kč + DPH 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Martina Paříková  
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 

 


