
POJĎTE S NÁMI
PODNIKAT DO INDIE!

Co nabízíme českým firmám?

- Prohlídku průmyslové zóny a prostor budoucího Českého 
   průmyslového klastru (CIC 2020) v Bengalúru.

 - Podporu českých firem jako potenciálních partnerů pro indické firmy.

- Asistenci při navázání kontaktů s indickými partnery formou semináře
  s představiteli podnikatelských asociací a komor a následných B2B        
  jednáních v Bengalúru a v Maisúru.

- Vyhledávání partnerů ještě před misí.

- Setkání s novými zákazníky, především přímo v indických podnicích    
  podle požadavků a zaměření firmy.

- Prezentaci nových výrobků a technologií.

- Seznámení s požadavky trhu, nabídkou a poptávkou.

- Návštěvu českého podnikatelského inkubátoru.

- Společnou večeři s velvyslancem ČR v Indii.

- Výuku jógy v Maisúru a návštěvu přední nemocnice, která se 
  specializuje na přírodní medicínu Jindal Naturecure.

- Vyřízení víz na indické ambasádě v Praze pro zájemce zajist AMSP ČR.

Zveme Vás na misi malých a středních 
podniků do indického Bengalúru 

26. - 30. 11. 2018

U nás chybí pracovní síla a v Indii nás chtějí! 

Po úspěšném založení podnikatelského inkubátoru v Indii připravujeme prů-
myslový park. Pětidenní specializovaná mise do Indie má za cíl prezentovat 
české malé a střední firmy u indických firem v Bengalúru a státě Karnátaka. 
Akci připravují společně Asociace malých a středních podniků a živnostníků 
ČR (AMSP ČR), agentura CzechTrade a Zastupitelský úřad ČR v Dillí.

Kontaktní informace: 
Ivana Domaníková | AMSP ČR | 736 273 881 | domanikova@amsp. cz



WWW.CZECHINDUSTRIALCLUSTER.COM

NOVÝ PRŮMYSLOVÝ PARK 
V BENGALÚRU!

Investice v Indii se vyplatí.

Za posledních pět let vzrostl český export do druhé nejlidnatější země svě-
ta o polovinu a o klíčové asijské teritorium projevují čím dál větší zájem  
rovněž naši investoři. V čele českého průmyslového tažení do Indie je dlou-
hodobě Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci  
s CzechTrade, která nejprve založila v Bengalúru podnikatelský hub a nyní 
zde připravuje moderní průmyslový areál, jenž by měl být hlavním indickým 
zázemím středně velkých českých producentů.

Ve zmíněném moderním hubu už našlo svoje zázemí několik českých prů-
myslových firem jako např. TATRA TRUCKS, LIKO-S, Metaliko, Watersavers, 
THT Ostrava, ale i agentura CzechTrade nebo například český honorární 
konzul. Za symbolické náklady v něm mohou naši podnikatelé využít kance-
lářského a logistického zázemí – viz: http://pushpakczechhub.com/cz/

Czech industrial cluster (CIC) je samostatným objektem v 
srdci Indie ve městě Begalúru. Bude základnou, kde je na
jednom místě soustředěno více českých firem.


