
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise dodavatelů techniky a vybavení pro průmyslové EPC 

společnosti se zaměřením na chemické a petrochemické 

závody, Turecko 2018  

předpokládané datum konání: 18. – 22. 6. 2018 

Místo konání: Istanbul, Ankara, Gebze 

Chemický průmysl 
 

Globální prodej chemikálií se za posledních deset let vice než zdvojnásobil. Na rozvoji se podílely  

a dále podílejí zejména rozvojové ekonomiky, které stojí až za 80 % produkce chemikálií.  

 

Turecko je z důvodu své strategické polohy, kvalitní infrastruktury, kvalifikované pracovní síly  

a potenciálem domácího trhu atraktivním cílem zahraničních investic do místního chemického 

průmyslu. Země je zároveň regionálním centrem pro produkci, management a export několika 

předních značek chemického průmyslu jako BASF, Henkel, Bayer, Evonik, Linde, P&G, PPG a Dow, 

které na tureckém trhu působí již řadu let a kontinuálně zde rostou.  
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Chemický průmysl v Turecku zahrnuje petrochemii, organické a anorganické chemikálie, hnojiva, 

barvy, laky a nátěry, farmaceutika, mýdla a prací prostředky, syntetická vlákna, esenciální oleje, 

kosmetiku a další. Většina produkce pak pochází ze soukromého sektoru. 

 

Chemický průmysl je v zemi zastoupen zhruba 6,2 tisíci společnostmi, zaměstnává až 200 tisíc osob 

a řadí se mezi významné sektory v tureckém exportu. Export chemického průmyslu představoval 

11,6 % celkového tureckého exportu. 

 

Příležitostí pro zahraniční firmy a investory jsou ale i pod-sektory tureckého chemického průmyslu. 

70 % produkce chemického průmyslu totiž směřuje ke zpracování do dalších sektorů. Jedná  

se zejména o stavební průmysl. Turecko v současné době plánuje projekt městské přestavby, podle 

kterého by v příštích 20 let mělo být strhnuto a znovu vybudováno až 6.5 milionů obytných jednotek. 

Turecko je zároveň druhým největším exportérem stavebních prací na světě a celková hodnota 

tureckého stavebního průmyslu je téměř 60 miliard USD. Z toho důvodu stavební průmysl 

představuje pravděpodobně nejzajímavější a nejrychleji rostoucí koncový trh pro chemický průmysl.  

Na místním trhu dále existuje řada firem, která se zabývá výstavbou chemických závodů nejen 

v Turecku, ale i zahraničí. 

 

Potenciál investic do chemického průmyslu v Turecku je tedy značný. Stabilní růst odvětví, výrazné 

množství navazujících odvětví jako stavební, automobilový a textilní průmysl a strategická poloha 

umožňující snadný export do ostatních regionů nabízí zahraničním firmám mnoho příležitostí  

k uplatnění. Důkazem je ostatně dlouhodobá a vzrůstající přítomnost zahraničních firem a investorů 

v tomto odvětví.  
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Zahraniční kancelář CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem představení 
českých subjektů před: 

1) tureckými vlastníky a provozovateli chemických a petrochemických závodů  

2) EPC firmami, které tyto závody po světě staví.  

Cílem schůzek je vzájemné seznámení a zapojení do možných budoucích projektů. 

 

Během mise se uskuteční společenská recepce pod patronátem ZÚ Ankara, na kterou 

budou sezváni další potenciální partneři pro české účastníky mise. 

 

ZAMĚŘENÍ MISE 

 Prezentace před investory, provozovateli a vlastníky zdejších chemických závodů 

 Prezentace před EPC firmami 

 Organizace neformálního společenského večera 

 

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

Chemické závody: 

Şişecam Chemicals Group http://www.sisecamkimyasallar.com/en/about-us/group-profile  
Tupraş https://www.tupras.com.tr/en/default  
Likit Kimya http://www.likitkimya.com/tr/hakkimizda/kurumsal 
Deteks Kimya http://www.deteks.com.tr/_/about.html 
Akkim http://www.akkim.com.tr/en/corporate/our-group-/our-group/i-710 
 
EPC firmy: 
 
Atilla http://www.atilla.com.tr/index.html 
Fernas http://www.fernas.com.tr/en/projects/completed-projects/completed-industrial-plant-
projects/  
IPEC Group http://ipec.com.tr/  
Entes http://www.entes.com/industrial-plants-c9.html  
Teknon Industry http://industry.teknokon.com/  
Ural Industrial Plants http://uet.com.tr/en/profile.php  

 

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

návrhům vyjít vstříc. 
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Doplňující informace: 

 

- Předpokládaný program mise by měl být v termínu 18 - 22. 6. 2018, termín bude potvrzen 

začátkem května 2018 

- Jednání ve firmách proběhnou formou prezentace a kulatých stolů u jednotlivých tureckých 

společnostní  

- Na jednáních budou přítomni překladatelé z EN do TUR 

- 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  

 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM 

 

- Organizaci a přípravu jednání  

- Společně se ZÚ Ankara zajištění recepce a společenského večera v Ankaře 

- Překlad Vašich propagačních materiálů / prezentací z AJ do TUR 

- Vytvoření infrobrožury o českých účastnících mise v TUR 

- V případě nutnosti simultánní tlumočení z AJ do TUR během prezentací 

- Organizaci logistiky - účastníci budou dopravovat na jednání pronajatým minibusem 

- 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. 
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NAŠE REFERENCE 
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb a 

poradíme, jak se nejlépe na tuto akci připravit. V případě Vašich dotazů se neváhejte 

přímo obrátit na gestora akce pana Marka Atanasčeva nebo přímo na zahraniční 

kancelář CzechTrade v Istanbulu. 

 

PŘIHLÁŠKU PROSÍM ZASÍLEJTE DO 30. 3. 2018 

 

 
 

 

 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Marek Atanasčev 
Exportní konsultant 
 
Dittrichova 21, Praha 2, 128 01 
 
Mobil: +420 724 966 518 
e-mail: 
marek.atanascev@czechtrade.cz  

 
KONTAKT NA ZK ISTANBUL: 

Vladislav Polách  
CzechTrade Istanbul 
 
Abdi Ipekci 71 – Czech Consulate 
Building 34 367 Istanbul - Macka 
 
Mobil: +90 545 791 04 11 
e-mail: 
vladislav.polach@czechtrade.cz 

 

mailto:marek.atanascev@czechtrade.cz
mailto:vladislav.polach@czechtrade.cz
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast na misi (1 zástupce)    30.000,- Kč + DPH 

 Osobní účast na misi (2 zástupci)    35.000,- Kč + DPH 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Marek Atanasčev 

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: http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Obchodni-podminky/Veobecne-obchodni-podminky_2016.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 
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http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky_2016.pdf

