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Turecko je velký a rostoucí trh 

• Počet obyv. 80,1 mil. 

• Růst HDP: 7,4 % (2017) 

s velmi mladou populací, 

• Průměrný růst obyvatel: 800 tis/rok 

• Nárůst kvality vzdělání  

která přebírá konzumní způsob života. 

 

Celní unie s EU: 
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 

 

Vstupní brána do Střední Asie a zemí 

MENA 

 

 

Proč exportovat do Turecka? 



Struktura tureckého dluhu 



Vývoj turecké liry 



Vývoj turecké inflace 



Turecká ekonomika si nyní prochází 

turbulentním obdobím, které není u konce 

 

Některým oborům se nyní nebývale daří 

 

Ekonomické krize nejsou pro Turecko ničím 

novým 

 

Turecko však má zdravý potenciál do 

budoucna ve svém mladém a vzdělanějším 

obyvatelstvu 

 

Nyní příležitost k vybudování / posilování 

obchodních vazeb 

 

Shrnutí aktuální ekonomické situace 



Vyhledávání partnera 

• Odborné asociace a komory 

• AJ není rozšířená 

 

Koho vyslat? 

• Ženy mají v obchodu své místo 

• Dress code konzervativní 

• Muži: oblek s kravatou 

• Ženy: zakrytá ramena, sukně pod kolena 

 

Spojení a transport 

• Istanbul: Ataturkovo / Nové letiště + Sabiha 

Gokcen 

• THY, Pegasus,  

• Aplikace: Yandex (auto), Trafi (MHD) 

• Taxi: 

• Platí se většinou hotově; směna TL možná na letišti 

• Adresy:  

• Atatürk Bulvarı Ali Rıza Efendi Cd.a4 Blok 5.Kat 

No 1 Çatalca Istanbul 

 

 

Příprava před cestou 





Jednání s tureckým partnerem: Černí vs. Bílí 

Červení Turci 

• Podporovatelé reforem M.K.A. 

• Voliči CHP 

Jak je poznat? 

 

 

 

 

 

• Sekretářka bez šátku 

 

„Ne mutlu Türküm diyene.“ 

Oranžoví Turci 

• Zastánci konzervativní linie 

• Voliči AKP 

Jak je poznat? 

 

 

 

 

• Sekretářka mající šátek 

Nezmiňovat: 

 

 

 

 

 

Definice pravice a levice 

 - socioekonomická (jako v ČR) 

 - postavení náboženství ve společnosti 



1) Konzervatismus 

 Dress code 

1) Patriotismus  

• (vlajky, uvádět reference z TR, ÁZR) 

2) Kolektivismus 

• V restauraci – neplaťte sami za sebe, během oběda se o obchodu nemluví 

• Neodmítejte pohoštění 

• Pokud kouříte – nabídněte cigaretu i ostatním  

3) Respekt k autoritám 

• Stát, starší lidé, lídři apod. 

• Čest a hrdost 

4) Bližší životní prostor – doteky 

5) Nesystematičnost, nepřímost 

• Jiné plynutí času, nutnost se připomínat, ale nespěchat 

• Špatné zprávy se říkají skrze 3. osobu 

 

 

Jednání s tureckým partnerem:  
všeobecné rysy 

Náš tip: Turecký čaj je obvykle silný a pije 

se často. Užívejte spojení Ačik čaj, 

dostanete tak čaj méně koncentrovaný. 

Čaj se nedopíjí! 

 

Náš tip: Turecká káva se sladí během 

samotné přípravy. Dopředu si tak musíte říci 

zda ji chcete: 

Sade: Bez cukru 

Orta: Střední cukr  

Šekerli: S cukrem 

Pokud chcete sladkou doporučujeme ORTA 

variantu. 



Doporučení zajímavých turistických míst v Turecku 

• Pozor! Turci sami moc necestují – nutnost víz + velikost země 

Speciality turecké kuchyně 

• Kebap vs Doner 

Turecká gramatika 

• Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdanmısınız ? 

Fotbal 

• Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas 

Význam jmen a příjmení 

Rodina a děti 

Jednání s tureckým partnerem: Small talks 



Volejte a připomínejte se, časové limity se 

striktně nedodržují 

 

Nesnažte se využívat jen cenových benefitů, 

snažte se apelovat na unikátnost výrobku, 

postavení na trhu apod. 

 

Nevyžadujte sdělení výše provize z 

uzavíraného obchodu 

 

Pozor na problematickou dopravu vzorků  

 

Smlouvy uzavírejte v EUR/USD, požadujte 

platbu předem 

Další doporučení po jednání: 



 

• Společná účast českých firem 

na veletrhu Automechanika 2019  

• 4. - 7. 4. 2019 

 

 

 

 

• Mise českých firem do tureckých 

loděnic II 

• 15. - 18. 4. 2019 

 

• Mise českých energetiků do 

Turecka V 

• 20. – 24. 5. 2019 

Akce CzechTrade 2019 



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade 
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