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• Zdravotné, ortopedické
a špeciálne ortopedické
pômocky
• Poľnohospodárstvo
 Prvovýroba
 Služby skladovanie, VKZ

• Vinohradníctvo
• Mliekárenstvo
• Nehnuteľnosti

Prostredie v Číne a lokálne špecifiká
• po rôznych škandáloch u domácich výrobcov klesla dôvera v domácu
produkciu – dôvera v európsky výrobok (kvalita, luxus)
• stúpajúca životná úroveň – úspech, diferenciácia
• európsky výrobok je drahší v porovnaní s domácim
• moderné formy marketingu, internetové prostredie, e-commerce,
sociálne siete
• štandardizujúca sa legislatíva
• hygienické normy
• štandardizácia prostredia
• takmer každý obchoduje 
• dôveryhodnosť partnera ťažko posudzujete

Naša história
• Ťažkopádne začiatky – charakterizoval by som to vytrvalosťou PhDr. Eduarda Šeba
• Spolupráca viac ako 10 rokov Farma Československého priateľstva (provincia Hebei)
• Táto spolupráca vyústila
• Výmeny prvých dvoch študentov Karol Šebo študijný pobyt 2 roky v Číne
• Lv Pengan študoval slovenčinu na Slovensku, neskôr pokračoval na SPU v Nitre
• Po cca 5 rokoch vybudovanie joint venture - vinárskeho podniku Zhongjie Nitra
• V roku 2013 bol vinársky podnik Zhongjie Nitra slávnostne otvorený
• V roku 2013 sme naštartovali ďalšie študijné pobyty čínskych študentov na
základe našej spolupráce
• Dnes v SR študuje na vysokých školách mimo oficiálnych výmenných pobytov
(8+8) ďalších 10 čínskych študentov na univerzitách SPU, UK, TUKE - Letecká
fakulta

• V roku 01/2015 založenie tradingovej spoločnosti Šebo Wine Trading Co. Ltd.
• V roku 03/2015 vznikajú dve partnerské cestovné kancelárie zamerané na
incomingový cestovný ruch z Číny do SR (v roku 2015, prišlo prvých 60
čínskych turistov)
• V 09/2015 slávnostné otvorenie European Office Zhongjie Hi-Tech Zone v
Bratislave (kancelária spravuje celú V4 z Bratislavy)
• V od 03/2016 členstvo v European Chamber of Commerce in China
• 1800 členov, 16 rokov história, 7 kapitol, 43 pracovných skupín, operujúca
v 10 mestách Beijing, Chengdu, Chonching, Nanjing, Guangzhou Shenzen,
Zhuai, Shanghai, Shengyang, Tianjin
• Vinforum 2016 v závode Zhongjie Nitra v provincii Hebei – medzinárodná
súťaž slovenských a čínskych vín (12.6.2016)

Rozdiely
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zásadné rozdiely v biznis etikete
Treba si zvyknúť, že čínsky partner nikdy nepovie nie
Treba vysokú dávku trpezlivosti a ďalšej trpezlivosti
Jednou cestou a ani jednou návštevou nič nedosiahnete
Nazval by som to dlhodobý proces
Zásadné rozdiely v biznis etikete
Hodnotnú značku považujú za nástroj cesty k úspechu – každý číňan vďačí za svoj
úspech len vlastnej pracovitosti a statusové záležitosti sú veľmi dôležité
Importovaný tovar a značky im dávajú sebavedomie zažiariť, uspieť, byť výnimočným
Napr. biela technika značky Haier ale v obývačke japonský Sony televízor
Najúspešnejšie sú značky, ktoré umožňujú zapadnúť do určitej spotrebiteľskej skupiny
Rozdielne zvyklosti napr. úspech Starbucks, keď číňania nepijú kávu náhoda ?
• 1500 profitujúcich pobočiek, narazili na dobrého partnera pri tvorbe joint
venture
• Marketingová stratégia – posunuli pitie kávy na statusovú záležitosť – kľúč
úspechu

Problémy na ktoré určite natrafíte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čínaňia moc neovládajú jazyky (u mladých generácií je to lepšie)
Neviete komunikovať (ani vzdialene)
Málo slovákov ovláda čínsky jazyk, prípadne musíte isť cez angličtinu
Tlmočníka potrebujete 18 hodín denne + asistent (nie vždy sa to dá skĺbiť hlavne ak
máte tlmočníka zo Slovenka)
Asistent, koordinácia termínov dopravy, hotelov (Čína veľké vzdialenosti)
Veľké kultúrne rozdiely
Nepoužívajú anglické názvy, ťažká orientácia
Veľa „partnerov“ vás bude chcieť dobehnúť
Na čom sa na rokovaní dohodnete a odsúhlasíte si s partnerom je po vašom
návrate úplne ináč

Support
• Podnikateľom so záujmom o čínsky trh vieme poskytnúť základné informácie
• Prostredníctvom čínskych partnerov, komôr a podnikateľov nájsť match, resp.
vhodného partnera na joint venture v Číne
• Vieme zabezpečiť odprezentovanie vášho produktu, pokiaľ nechcete alokovať
vysoké náklady súvisiace s cestami do Číny, ale Čína Vás láka a chcete to skúsiť
• Sme schopní zabezpečiť export/import na čínsky trh, zabezpečiť konanie na colnici
zabezpečiť všetky potrebné licencie (v Číne sú potrebné licencie)
• Pokiaľ si chcete založiť v Číne spoločnosť/ joint venture vieme Vám pomôcť
• V spolupráci s ďalšími partnermi pripravujeme projekt „stáleho“ zastúpenia v
niektorých mestách v Číne čím môžeme zásadne uľahčiť vstup MSP na čínsky trh a
tým pomôcť otvoreniu exportného potenciálu Slovenskej republiky
• Vieme Vám poskytnúť služby čínsko-slovensky, čínsko anglicky na území Číny
• Rôzne

Ďakujem za pozornosť
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