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Agentura CzechTrade pořádá v polovině listopadu 2021 obchodní setkání mezi českými 

výrobci a nákupčími ázerbajdžánské společnosti RDC LLC, jež je významnou investiční a 

distributorskou firmou v oboru zemědělských a potravinářských produktů. Společnost RDC 

LLC se zabývá především importem z Ruska, Turecka a Ukrajiny. Její roční obrat činí  

5 milionů EUR. Mimo jiné je i dodavatelem do největšího ázerbajdžánského obchodního 

řetězce BRAVO. 

Společnost RDC LLC plánuje otevření obchodu s výhradně českým spotřebním zbožím na 

lukrativní adrese v centru Baku s potenciálem dalších obchodů na území Ázerbajdžánu. 

Současně bude plnit roli velkoobchodu a distributora českého zboží do jiných maloobchodů. 

V Baku jsou obchody podobného charakteru se zbožím z Ukrajiny, Běloruska, Pribaltiky a 

Polska, dosud však pouze se zaměřením na potraviny. Součástí projektu českého obchodu 

je i samostatná kavárna s pekárnou. V plánu je cca 250 m2 prodejní plochy a samostatné 

posezení. Ideou je také vybavit prostor českou výrobou – zařízením, nábytkem, designovými 

prvky atd.  

Společnost RDC LLC je připravena do projektu českého obchodu investovat v přepočtu  

3 miliony Kč. Předmětem jednání bude podíl českých firem na marketingovou podporu 

individuálně podle typu zboží. Bude je jednat především o propagaci a reklamu a poplatky za 

registraci zboží v Ázerbajdžánu. S ohledem na geografickou vzdálenost se bude 

CzechTrade organizačně podílet na řešení společné logistiky pro všechny účastníky tohoto 

projektu.  

 

RDC LLC hledá v České republice dodavatele produktů v kategoriích: 

— Potraviny (zdravá výživa, mysli, instantní kaše, tyčinky, bezlepkové výrobky, dětská 

výživa, chlebová mouka, mražené maso, trvanlivé uzeniny, paštiky, mléčné výrobky, 

tvrdé sýry, pochutiny, sladkosti, čokoláda, oplatky, konzervy aj.) 
 

— Nealkoholické nápoje (sladké nápoje, minerálky, sirupy aj.) 
 

— Alkoholické nápoje (pivo, víno, likéry, destiláty aj.) 
 

— Kosmetika (pleťová, tělová, přírodní, léčivá aj.) 
 

— Výživové doplňky 
 

— Drogerie 
 

— Hračky (dřevěné hračky, stavebnice, krtek aj.) 
 

— Originální oděvy, kožená galanterie 
 

 

— Sportovní zboží (kola, koloběžky, míče aj.) 
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— Drobné bytové doplňky 
 

— Domácí elektronika 
 

— Sklo, porcelán, nádobí 
 

— Šperky (bižuterie, český granát aj.) 
 

— Vybavení obchodů 

 

 

Designový nákres obchodu: 
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Zájemce o spolupráci žádáme o vyplnění přiloženého dodavatelského dotazníku Company 

Profile v angličtině nebo ruštině. Dotazník zašlete na adresu jana.trnkova@czechtrade.cz 

nejpozději do 30. září 2021.  

Společnost RDC LLC následně vybere české firmy jako své potenciální dodavatele, přičemž 

nákupčí společnosti se plánují s vybranými dodavateli osobně setkat v polovině listopadu 

2021 v Praze.  

Dodavatelům vybraným k osobnímu setkání bude účtován poplatek 1 000 Kč + DPH. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jana Trnková 

CzechTrade 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 583 

mob.: +420 702 213 099 

e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK BAKU: 

Pavel Zelenka 

Embassy of the Czech Republic, 

Caspian Plaza, Jafar Jabbarli Str. 

44, Baku, Azerbaijan 

 

mob.: +994 512 069 695 

e-mail: 

pavel.zelenka@czechtrade.cz 
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