
Otevřenost
Naše Komora je otevřena jak fyzickým
tak právnickým osobám ze všech odvětví.

Kvalita
Vždy se zaměřujeme na kvalitu našich 
služeb, které jsou poskytovány pouze 
odborníky ve svém oboru.

Individuální přístup
K našim členům přistupujeme
individuálně na základě jejich potřeb.

To je to, co nás odlišuje …

Č E S K O - T U R E C K Á  S M Í Š E N Á
O B C H O D N Í  K O M O R A

Česko-turecká smíšená obchodní komora je nezisková organizace, jež byla zřízena se souhlasem Ministerstva

průmyslu a obchodu České republiky v roce 2006 za účelem rozvoje hospodářských styků s Tureckou republikou.



Rešeršní služby a zprostředkování 
obchodních kontaktů

rešerše a výběr vhodných obchodních 
partnerů

 ověření důvěryhodnosti obchodních 
partnerů

 kontaktování obchodních partnerů
(e-mail / telefon / osobně)

sjednání obchodních schůzek

Business development

 průzkum a studie trhu

strategie vstupu na trh

tvorba business plánu

marketingová podpora

Zprostředkování specializovaného
poradenství

 právní služby

daňové poradenství

 účetnictví

přeshraniční akviziční poradenství

Česko-turecká smíšená obchodní komora

p

 ověření důvěryhodnosti obchodních 
partnerů

 kontaktování obchodníchchch pppararartntntnerererůůů
(e-mail / telefon / ossobobbně)

sjednání obchooodndndníccících hh schůzek

tvorba business plánu

marketingová podpora



Zajištění informačního servisu

poskytování obecných informací
o Turecku a České republice
z ekonomické, právní, daňové oblasti 

vydávání newsletteru v českém
a tureckém jazyce

vyhledávání specifi ckých informací
o investičním prostředí

Další služby

 konzultace a asistence při procesu
žádosti o vízum 

překladatelské a tlumočnické služby

Váš průvodce pro podnikání v Turecku

Networking

 organizace konferencí, workshopů, 
diskuzních panelů a dalších událostí 
zaměřených na podporu česko-tureckého 
obchodu

organizace obchodních cest a misí



Jsme profesionálové zaměření na podporu podnikání.

Poskytujeme komplexní rozsah služeb.

 Usnadníme Vám vstup na nový trh. 

 Jsme přítomni v obou zemích.

www.ctsok.eu

Kontaktní kancelář
v Istanbulu

Inönü Cd. č.19/9-11,
Gümüşsuyu Taksim
Istanbul, Turecko
komora@ctsok.eu
tel.: + 90 212 244 84 94

Česko-turecká smíšená
obchodní komora 

Vodičkova 710/31,
110 00 Praha 1,
Česká republika
komora@ctsok.eu
tel.: +420 221 506 300


