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1,3 miliard obyvatel, 2. největší ekonomika světa

Růst HDP – přes +10% ročně za posledních 10 let (2008, 2009 – 9%)

Zahraniční obchod – průměr +20,8% ročně za posledních 10 let

Rostoucí střední třída v městských oblastech – 200 milionů lidí

Malý % podíl bohatých, ale v absolutních číslech již obrovský trh

Maloobchodní prodej vzrostl průměrně o 15,5% (2009)

Poptávka po technologiích a expertech (i ekologických)

Rychle rostoucí spotřebitelský trh

Čína nabízí obrovské příležitosti 



• Modernizace výrobních procesů

• Poptávka po technologiích a službách

• R&D výdaje +23.7% ročně (2003-2008)

• Menší důraz na růst HDP

Posun k průmyslu s vyšší přidanou hodnotou 



Firmy si často kladou tyto otázky:

Jaká forma podnikání je pro mě nejvhodnější?

Kde a jak najdu ty správné obchodní partnery?

Vyznám se v právním prostředí?

Jak se vyrovnám s byrokracií?

Jsem schopen/schopna úspěšně řídit riziko?

Jak najdu spolehlivé zaměstnance?

Pochopím kulturní odlišnosti?

Jak se na tom trhu vyznat?



Svobodná a efektivní ekonomika

Výhody Hongkongu jako obchodní brány do Asie

Ideální poloha

Špičkové lidské zdroje
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Výhody Hongkongu:
Ideální poloha



Výhody Hongkongu: DYNAMICKÁ EKONOMIKA
svobodná, efektivní, vláda zákona

1 země = 2 systémy (od 1997)

• Právní systém s dlouhou tradicí („common law“)

• Neomezené toky informací, pracovní síly a kapitálu, svobodný 
přístav 
(HK = již od r. 1998 nejsvobodnější ekonomika na světě 
(Heritage Found.))

• Otevřená a dobře čitelná státní správa 

• Proti-korupční kultura, ochrana duševního vlastnictví

• Ekonomika orientovaná na služby (90% GDP, nejvíce na světě)

• Nízké daně, jednoduchý systém (15%,16.5%)

•Mezinárodní arbitrážní soud

•Špičková dopravní infrastruktura, 
terminály lodní, silniční i letecké dopravy



Multilingvální pracovní síla (čínština + angličtina = oficiální jazyky)

Znalost obchodních zvyklostí východu a západu

Vzdělaní odborníci

Vysoká efektivita a pracovní nasazení

Anglicky hovořící právní zástupci

Pro místní obyvatele: čas jsou peníze,

Hongkong nikdy „nespí“.

Výhody Hongkongu:
Populace



HK určuje trendy životního stylu v Asii 

Výhody Hongkongu:
Dynamičtí lidé



Vývoz z Hongkongu do Střední a východní Evropy (2009):

1. Maďarsko – 16,4 miliard Kč

2. Rusko – 13,9 miliard Kč

3. Česká republika – 11,2 miliard Kč

4. Polsko – 10,2 miliard Kč

5. Slovensko – 2,6 miliard Kč

Vývoz do Hongkongu (2009)

1. Česká republika – 4,2 miliard Kč

2. Polsko – 3,6 miliard Kč

3. Maďarsko – 2,2 miliard Kč

Obchod se zeměmi Střední a východní Evropy



Vytváříme příležitosti v mezinárodním obchodě

Poskytujeme informace 

Vyhledáváme obchodní partnery

Propojujeme obchodníky 

Hong Kong Trade Development Council
Hongkongská obchodní rada



• přes 40 let zkušenosti – cca 40 veletrhů ročně

• jeden z největších organizátorů nejen v Hongkongu ale i v celé Asii

• 3 veletrhy jsou největší na světě, 8 v Asii, celosvětový dosah

• v roce 2009/10 zorganizovala HKTDC 33 veletrhů:
 27 000 vystavovatelů – z toho 13 400 z území mimo HK
 587 000  návštěvníků – z toho 300 000 ze zahraničí

• čistě obchodní trhy – „B2B“ 

• celé týmy nákupčích ze západoevropských a severoamerických firem

HKTDC: Veletrhy



•Nejdůležitější veletrhy v Asii 

HKTDC:
Propojujeme obchodní partnery 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/HKCEC.jpg


HKTDC:
Propojujeme obchodní partnery 

• Loni se veletrhů HKTDC v Hongkongu zúčastnilo 685 nakupujících 
firem z České republiky a Slovenska

• účastí získáte: bezplatné či zvýhodněné ubytování v Hongkongu, 
transfer na veletrh z hotelu zdarma, vstupenku zdarma, vyhledání 
obchodních partnerů mezi vystavovateli bez poplatku, účast na 
speciálních doprovodných akcích, přístup do VIP salónku, řadu 
bezplatných služeb, pomoc na místě

• Řada českých a slovenských firem na veletrzích HKTDC 
vystavuje:

• ideální příležitost k proniknutí na čínské a asijské trhy, možnost 
uzavřít obchody s odběrateli z celého světa, veletrhy jsou 
mezinárodní  

• asistujeme v přípravách, na některé veletrhy ubytování zdarma 

• Veletrhy v Evropě – Lifestyle Expo ve Varšavě (21.-23. 9. 2010)



Zaregistrujte se zdarma na adrese www.hktdc.com

hktdc.com 

HKTDC:
Poskytujeme informace



HKTDC:
Vytváříme příležitosti

hktdc.com Free Listing

• služba HKTDC Free Listing umožňuje zveřejnění Vaší nabídky 
produktu na stránkách www.hktdc.com

•produkt mohou vyhledávat firmy z Hongkongu, Číny a celého světa

•vložení tří barevných fotografií zdarma

•http://info.hktdc.com/freelisting



HKTDC Business Matching

= Profesionální řešení ve vyhledávání obchodních partnerů

HKTDC:
Vyhledáváme obchodní partnery 



Více než 100 000 dodavatelů

Více než 700 000 zaregistrovaných odběratelů 

www.hktdc.com

Produktové magazíny: 

15 titulů z různých odvětví 

Náklad 2 milióny kusů ročně 

HKTDC: Business Matching 





HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (HKTDC)

Prague Consultant Office

Tel: (+420) 233 323 514

Fax: (+420) 222 812 283

Email: prague.consultant@hktdc.org

WWW.HKTDC.SK


