
Dříve pro vybranéDříve pro vybrané
NYNÍ PRO VŠECHNYNYNÍ PRO VŠECHNY

Globalizace ekonomiky se stala realitou, která  nás všechny nutí k tomu, chceme-li být z dlouhodobého hlediska na trhu 
úspěšní, dříve nebo později rozšířit svoje podnikatelské úsilí za hranice národních ekonomik. Orientovat se v  prostředí zahra-
ničních trhů v sobě může skrývat mnoho nástrah a slepých uliček, popřípadě někoho může dokonce i od záměru  zvýšit svůj 
odbyt v zahraničí zcela odradit. 

S ohledem na tyto skutečnosti spojily proto svoje síly přední české společnosti v oblasti služeb exportérům, a vytvořily tak 
alianci CZECH SERVICE INTERNATIONAL. Její členové již řadu let zajišťují v oblasti mezinárodní spolupráce podporu  
v podnikání svým  současným klientům. Cílem nové aliance je především účinná a dlouhodobá podpora firmám a společnos-
tem na zahraničních trzích při jejich vzniku, rozjezdu a současně i pro jejich dlouhodobé a úspěšné fungování, a to všude tam, 
kde možnosti ekonomické diplomacie  státu jsou omezené nebo končí.

CZECH SERVICE INTERNATIONAL v sobě sjednocuje vybranou skupinu českých společností, které společně  a zku-
šeně kombinují svoje zdroje, schopnosti a kooperační možnosti významných mezinárodních profesních sítí, jejímiž jsou v Čes-
ké republice exkluzivním. 
Spojením těchto sil tak vznikl 1 světový servis ve 174 zemích světa, opírající se o podporu 18.500 profesionálů z oblastí 
akvizic a fůzí, práva, pojištění, daní a účetnictví nebo marketingu na všech kontinentech světa.

Novinkou není pouze spojení klíčových profesí pro bezproblémové fungování vašeho podnikání na celosvětové úrovni, ale 
i fakt, že nyní je tento mezinárodní komplex služeb k dispozici pro každého, kdo se již rozhodl nebo rozhoduje dát svému 
podnikání mezinárodní dimenzi. Jedná se o kvalitní, efektivní a rychlý způsob zajištění služeb pro mezinárodní obchodní 
transakce, podnikání a investice po celém světě, kdy o úspěchu záměru rozhoduje znalost místních právních,  daňových, 
účetních, obchodních a kulturních zvyklostí. 

CELOSVĚTOVÉ SLUŽBY ALIANCE CZECH SERVICE INTERNATIONAL JSOU ZAJIŠŤOVANÉ TĚMITO PŘEDNÍMI 

ČESKÝMI SPOLEČNOSTMI - PARTNERY:

CZECH SERVICE INTERNATIONAL

Czech Service International
Myslíkova 25
110 00 Praha 1
www.czech-service-international.com

IMG a.s. ( POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY)  
člen přední globální sítě pojišťovacích 
makléřů Wells Fargo Global Broker Network 
www.wellsfargo.img.cz

AK HARTMANN, JELÍNEK, 
FRÁŇA a partneři s.r.o.  
(ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ) 
člen mezinárodního sdružení Alliance of 
Business Lawyers / www.a-b-l.com

REDBAENK s.r.o. ( FŮZE A AKVIZICE) 
člen vedoucí globální organizace IMAP
www.imap.com

NEXIA
 

AP NEXIA AP, a.s. 
(DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SLUŽBY)   
člen celosvětové sítě účetních firem NEXIA International
www.nexia.com

PP AGENCY, s.r.o. 
(REKLAMNÍ A MEDIÁLNÍ SLUŽBY) 
dlouhodobý partner při propagaci českých firem 
a českého státu ve světě / www.ppagency.cz

CZECH SERVICE INTERNATIONAL je prezentován společnostmi v oblasti služeb, které zajišťují kvalitní profesní servis 
pro domácí a zahraniční společnosti v České republice již  dlouhodobě. Zahraniční společnosti, které vstupují do ČR tak 
mohou využít tohoto již zavedeného a komplexního servisu služeb pro své nové podnikatelské projekty a záměry.

Mnohostrannost, rychlost a kvalita zajišťovaných služeb prostřednictvím CZECH SERVICE INTERNATIONAL tak před-
stavuje moderní a flexibilní nástroj na mezinárodním poli podnikání, reagující spolehlivě na výzvy těch, kteří nás potřebují.


