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Про південночеський 
край 



Географічне положення 

Істотні показники: 

• 640 тис. жителів,160 тис. зареєстрованих 
суб'єктів господарювання, 

• Переважне машинобудування, багатогалузева 
переробна та харчова промисловість, 

• Постійно розвивається транспортна 
інфраструктура, 

• Регіон з високою ландшафтною цінністю, 

• Важливий туристично-рекреаційний район. 

Південночеський край розташований на півдні Чехії та межує з Австрією та 

Німеччиною. 



У спочатку 

сільськогосподарському 

регіоні Південної Чехії з 

традиційним рибним 

господарством і 

лісівництвом, переробна 

промисловість зараз має 

особливе значення. 

 
Типово значущі економічні райони 

області відображено на карті 

(CzechInvest.cz).  





Про Південночеську 
Торгову палату 



Про нас 

Членство в Південночеській Торговій палаті є добровільним.  

Палата об’єднує підприємства практично всіх сфер економічної діяльності, окрім 
сільського, лісового та рибного господарства. У цій сфері він співпрацює з 
Регіональною аграрною палатою Південночеського краю, де об’єднані компанії зі 

сфери сільського господарства.. 

В палаті 1200 членів. Малий бізнес із кількістю працівників до 50 осіб 

становить 70% членської бази, середні компанії (20%) і великі компанії (10%). 



Асоціації та 
клуби 

Ми розширюємо мережу інституцій та 

експертів, об’єднуємо їхні інтереси. 

 

Ми реагуємо на конкретні потреби як 

фізичних осіб-підприємців, так і 

компаній. 



Наші послуги 
Ведення бізнесу та розширення 

Ми тут для всіх компаній, включаючи стартапи. Водночас ми підтримуємо освіту та взаємозв’язок із ринком праці, 

надаємо інформацію про підприємництво та з’єднуємо публічну сферу з бізнес-сферою. 



• B2B зустрічі з чеськими 
компаніями 

• Маркетингові можливості 

• Посередництво Вашого попиту 
та пропозиції 

• Вибір партнерів з різних сфер 
бізнесу 

• Консультування з питань бізнесу 
та культури в Чехії 

Що ми можемо вам 
запропонувати 



Регіональні та 
національні 
партнери 

• Регіональна Аграрна Палата 
Південночеського краю 

• CzechInvest 

• CzechTrade 

• CzechTourism 

• Enterprise Europe Network 

• Міністерство Закордонних 
справ Чеської Республіки 

• Розробники регіональної 
політики та ін. 



Міжнародна 
співпраця 

Іноземні ринки — це чудова можливість для компаній-
членів у всіх галузях. Представте свої продукти та 
послуги в Чехії. 

 

Зв'яжіться з нами: 

Mgr. Šárka Kučerová 

Керівник міжнародного відділу 

Email: kucerova@jhk.cz  

mailto:kucerova@jhk.cz

