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22 222 000 km2

626 mil. obyvatel

20 zemí

Různorodost

Latinská Amerika
América Latina



1 142 748 km2

50 mil. obyvatel

Pacifická aliance

Silná ekonomika

Kolumbie
República de Colombia



ZEBR s.r.o.
691 88 Milovice 178
Czech republik 
tel./fax: +420 519 515 259 
www.zebr.cz

• 1991 firma založena Františkem Zelinkou

• 155 zaměstnanců

• Světový lídr v oblasti výroby strojů pro výrobu stínicí techniky

• Zakládající člen Českého optického klastru a Industry clusteru 4.0



Stroje pro výrobu interiérových žaluzií

• jsou určeny pro zpracování lakované 
hliníkové pásky

• různý stupeň automatizace

Stroje pro výrobu exteriérových žaluzií

• válcovací linky určené pro výrobu 
horizontálních exteriérových žaluzií 

• stroje na žaluzie jsou vyráběny v různém 
stupni automatizace, tak aby vždy vyhověly 
požadavkům zákazníka.

Ostatní

• zařízení určené výrobcům žaluzií

• R&D v oblasti venkovních žaluzií

• vývoj pohonů pro polohování optických prvků



Komponenty pro interiérové žaluzie

• veškeré komponenty potřebné k výrobě 
interiérových žaluzií

Komponenty pro exteriérové žaluzie

• plastové, hliníkové, nerez či ZAMAC 
komponenty 

Komponenty pro sítě proti hmyzu

• komponenty potřebné k výrobě pevných sítí 
proti hmyzu z válcovaných hliníkových 
profilů pro okenní i dveřní sítě

Technologie

• tlakové lití zinku (ZAMAC)

• vstřikování termo plastů

• válcování Al a Fe profilů 



MEXIKO

Opatrnost v zavádění restrikcí

• Sanitární pohotovost až 30. 3. 2020

• Velká decentralizace co se opatření týče

Není jasně stanovena strategie

• Prezidentské referendum navzdory opatření

• Každý stát řeší podporu ekonomiky jednotlivě

Firmy se přizpůsobily

• Aktivní využití virtuálních technologií pro komunikaci

Příležitosti – vybavení pro nemocnice

• zdravotnická lůžka, speciální látky (výroba roušek), 

ochranné obleky a inovativní (i necovid-19) řešení – e-

commerce, eGovernement, kybernetická bezpečnost aj.



STŘEDNÍ AMERIKA A KARIBIK

Rychlé zavádění opatření

• Až na výjimky se státy přizpůsobily rychle

Panama

• Jedna z nejpostiženějších oblastí (per cápita)

• Omezení chodu Panamského průplavu

Kostarika

• Úpadek turistického ruchu nahrazuje nárůst výroby 

zdravotních potřeb

Karibik – ochromení regionální ekonomiky

• Závislost na turistickém ruchu se projevuje na většině 

ostrovů

Exportní příležitosti

• Prakticky neexistující výroba dává prostor pro dovoz 

široké škály sortimentu



KOLUMBIE

Jedna z prvních zemí se zavedením opatření

• Zákaz vycházení do 26. 4. 2020, prvky inteligentní 

karantény

Velká rána pro ekonomiku – turistický ruch

• Jedním z hlavních tvůrců pracovních míst

Zdravotní kapacita zatím bez větších problémů

• Díky relativně ploché křivce – otazník je nad počty 

testovaných

Příležitosti – vybavení pro nemocnice a inovativní 

řešení

• Pomoc formou nižší cen může vytvořit dobrou image 

pro budoucí obchody



PERU

Brzké zavedení preventivních opatření

• Úplný zákaz letů, vč. repatriačních

• Přesto se nedaří udržet šíření tak, jak bylo v plánu

• Široká podpora prezidenta

Ekonomická opatření – podpory nejchudších

• Záchranné balíčky a příprava podpory po konci 

krize

Komunikace s firmami na určité úrovni funguje

• Home office – odezva menší, ale možnosti jsou

Příležitosti – desinfekční sprchy

• Poptávky do zdravotnictví se zaměřením na 

ochranu lékařů a desinfekci.



CHILE

Těžké období pro chilskou ekonomiku 

• Od října 2019 masivní protesty proti sociální nerovnosti, 

které paralyzovaly zemi a od března 2020 pandemie 

COVID-19

Opatření proti COVID-19

• Dynamická karanténa od 15. března

Budování národního průmyslu

• Připravuje se podpora průmyslu, aby se omezila 

závislost na dovozech

Příležitosti – polní nemocnice

• Zdravotnický materiál, vybavení nemocnic (polní 

nemocnice Huechuraba), ochrana horníků, nové 

technologie



BRAZÍLIE

Velmi zasažená země COVID-19

• Nejvíce ve státech Sao Paulo a Rio de Janeiro

• Jednotlivé státy zavádí vlastní opatření

• Různé formy ekonomické podpory pro firmy

Protesty kvůli nejistotě

• Výměna ministra zdravotnictví

Omezování vstupu osob

• Na federální úrovni jsou omezeny lety a vstup osob z 

postižených oblastí (vč. EU)

Silná ekonomika s velkým potenciálem

• Očekává se růst ekonomiky po COVID-19

• Iniciativa ve výrobě a výzkumu



GLEXICO

Paulo Rosas

Nákupčí a jednatel společnosti GLEXICO

Mob. (MX): +52 55 4450 7248

Mob. (CZ): +420 775 208 522

E-mail: paulo.rosas@glexico.com

www.glexico.com

mailto:paulo.rosas@glexico.com
http://www.glexico.com/


Sejde z očí, sejde z mysli

• Je třeba počítat s dlouhým procesem vyjednávání a poznávání se a 

následně kontakt udržet!

Vhodný způsob vstoupení na trh

• Získání kvalitního distributora neznamená získání trhu

• Cesta ke kontaktům je velice obtížná – databáze a kontakty online 

nejsou vždy věrohodné

Que hubo sumercé?

• Ve vyšším managementu angličtina nebývá problémem, ale španělština 

je vždy velkou výhodou

• Perfektní znalost místních zvyklostí je další konkurenční výhodou

Logistické překážky

• Je nutné zvážit veškeré možné překážky při dovozu zboží a 

spolupracovat s místním odborníkem

Kolumbie                                                                                

jako obchodní partner

S čím      

je třeba 

počítat a 

na co si 

dát pozor



E-mailová komunikace

• Často Vám ředitel středně velké a dobře fungující firmy 
nadiktuje e-mail typu „juan75@gmail.com“

• Neočekávejte rychlé (nebo žádné) reakce na email. Pokud je 
však dostanete, reagujte promptně!

Nekonvenční kanály pro komunikaci
• WhatsApp vždy zabere, ale připravte si sluchátka na hlasové zprávy!

Webové stránky
• Qué pena! Nesplněný sen každého kolumbijské podnikatele.

Strojař dováží slepice
• Zaměření potenciálního zástupce není stěžejní – důležité jsou kontakty

Společné zájmy - lidskost
• Nebát se opustit formality – pár vět o běžném životě (české pivo, 

apod.) dokáže spojit lépe, než výměna zdvořilostních výrazů

Komunikace s latinskými partnery                  
První dojem je základ, ale pozor na stereotypy



Služby pro exportéry zdarma v rámci pomoci 
COVID-19

• Služby v rozsahu, který dovolí současná situace, jsou nyní nově 
zdarma!

CzechTrade Denně
• Registrace pro newsletter plný poptávek a novinek ze světa!

• https://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka

Služby CzechTrade
#JsmeTuProVás

Adresář exportérů
• Propagujte se zdarma v zahraničí prostřednictvím jedinečného portálu (www.exporters.czechtrade.cz) 

• Určeno pro klienty, kteří jsou exportně aktivní za podpory CzechTrade

BusinessInfo.cz
• Portál provozovaný agenturou CzechTrade – důležité informace pro podnikatele a exportéry

• Aktuální informace ohledně COVID-19 (https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-jaka-je-situace-ve-svete/)

https://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka
http://www.exporters.czechtrade.cz/
https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-jaka-je-situace-ve-svete/


Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Pavel Eichner

Ředitel zahraniční kanceláře

Calle 98 #9A-41, Oficina 602

Bogotá, Colombia

Tel.: +420 224 907 806

Mob.: +57 312 498 2993

E-mail: pavel.eichner@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

mailto:pavel.eichner@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/
https://www.linkedin.com/company/czechtrade/?originalSubdomain=cz
https://www.facebook.com/CzechTrade/
https://twitter.com/czechtrade?lang=cs


Pavel Eichner

Ředitel zahraniční kanceláře

CzechTrade Bogota

Tel.: +420 224 907 806

Mob.: +57 312 498 2993

E-mail:

pavel.eichner@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

Otázky a odpovědi

Richard Zelinka

Jednatel

ZEBR, s.r.o.

Tel.: +420 519 515 810

Mob.: +420 777 753 553

E-mail:

richard.zelinka@zebr.cz

www.zebr.cz

Paulo Rosas

Nákupčí

GLEXICO

Mob. (MX): +52 55 4450 7248

Mob. (CZ): +420 775 208 522

E-mail: 

paulo.rosas@glexico.com

www.glexico.com
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