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Hlavní cíle projektu:

- nabídnout českým firmám ve Vietnamu služby nad rámec standardních služeb poskytovaných 

velvyslanectvím nebo kanceláří CzechTrade

- podpořit obchodních aktivity českých firem ve Vietnamu v době cestovních omezení

- podpořit trvalejší přítomnost českých firem ve Vietnamu

Pilotní fáze 2020: 

- 3 služby v celkové hodnotě 305 000 Kč (70% nákladů dotováno z MZV)

Celkový rozpočet:

500 000 Kč/rok  (cca 100 000 Kč/1 firmu)

Realizátor:

Cekindo Vietnam – mezinárodní poradenská firma s českým vedením (sídlo v Ho Či Minově Městě)

PROPEA ve Vietnamu
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Cekindo Business International je přední

poradenská společnost, která poskytuje komplexní

obchodní a poradenské služby klientům z celého světa,

mající v úmyslu působit nebo expandovat do Vietnamu,

Indonésie a dále do asijsko-pacifické oblasti.

2011
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Cekindo bylo založeno v Indonésii 

na základě obchodních aktivit 

Czech.Ina Group

Zaměstnanců, ve 4 pobočkách v 

Jakartě, Semarangu, na Bali a v Ho 

Či Minově městě

Stovky

Velká 

partnerská

síť

Spokojených zákazníků od 

nadnárodních společností (Fortune 

500) až po střední a malé podniky

Jsme dceřiná společnost InCorp 

Global, přední pan-asijské 

poradenské společnosti poskytující 

profesionální služby

Založení firmy Právní konzultace Účetnictví & Daně

Audit HR služby Imigrační služby

Analýza trhu
Business 

matching

Produktová 

registrace

Portfolio služeb

Klienti
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Rozsah služeb PROPEA:

• zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;

• zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;

• uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při 

zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);

• zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;

• zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;

• vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;

• zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;

• podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;

PROPEA ve Vietnamu
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Poskytnuté služby v roce 2020:

1. Registrace zdravotnického zařízení

2. Registrace doplňků stravy

3. Vytvoření partnerské sítě pro dodavatele IT řešení

Zahájené služby v roce 2021:

1.     Komplexní služba pro českého výrobce vzduchotechniky:

- zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici ve Vietnamu

- uvedení produktů na vietnamský trh (založení firmy, vyřízení vstupních formalit)

- zajištění certifikací a registrací produktů ve Vietnamu

- zajištění a ověření dovozní dokumentace do Vietnamu

PROPEA ve Vietnamu
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Příklad poskytnuté služby:

„Registrace zdravotnického zařízení“

• Projekt v celkové výši 164 000 Kč         

(70% nákladů hrazeno MZV, 30% 

klientem)

• Poskytnuté služby ze strany realizátora 

projektu:

• kompletní registrace 

magnetoterapeutického přístroje

• získání importní licence

• asistence při vyhledávání 

potenciálních distributorů ve 

Vietnamu

PROPEA ve Vietnamu
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PROPEA ve Vietnamu

Ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Hanoji:

David_Jarkulisch@mzv.cz

Ředitel firmy Cekindo Vietnam v Ho Či Minově Městě:

Tomas.Svoboda@cekindo.com

Kontakty:

mailto:David_Jarkulisch@mzv.cz
mailto:Tomas.Svoboda@cekindo.com

