
CZECHINVEST

AFTERCARE
Staráme se o Vás

KDO JSME

Agentura CzechInvest je státní příspěvková organizace 
podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Hlav-
ním úkolem agentury CzechInvest je podpora podnikání 
a investic v České republice. Prostřednictvím oddělení 
Aftercare vám CzechInvest nabízí své služby i po úspěš-
ném ukončení vašeho investičního záměru. Vážíme 
si vašeho rozhodnutí investovat do české ekonomiky, 
vaše spokojenost s podnikatelským prostředím České 
republiky je proto naší klíčovou prioritou.

CO DĚLÁME

Naším posláním je být aktivně podporujícím partnerem 
pro investory z domova i ze světa. Jsme zde pro vás, od-
hodlaní poradit a pomoci s překonáváním každodenních 
podnikatelských překážek, jsme připraveni podpořit váš 
budoucí rozvoj a vaše nové plány. Vaše náměty budeme 
tlumočit vládě a místním úřadům, abychom společnými 
silami pomohli zlepšit podnikatelské prostředí v České 
republice.



KONTAKT

CzechInvest, Štěpánská  15,  120  00  Praha  2,  TEL:  +420  296  342  405,  FAX:  +420  296  342  502 
E-MAIL:  afc@czechinvest.org,  WEB: www.czechinvest.org

Oddělení AfterCare

Oddělení 
strategických projektů

CzechInvest - zahraniční 
zastoupení Ministerstva 
průmyslu 
a obchodu 
ČR

Plán 
rozšířit 
výrobu

První kontakt 
s CzechInvestem 
v ČR

Rozhodnutí 
pro ČR

R&D v ČR Rozšíření 
výroby 
(nové produkty)

Centrum 
sdílených 
služeb v ČR

Vývoj společnosti
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“Setkat se je začátek, zůstat spolu je pokrok a pracovat společně je úspěch.”
Henry Ford

Jak můžeme pomoci
-- Podpora a poradenský servis v případě expanze nebo reinvestice zisku
-- Poradenství v oblasti veřejné podpory a evropských strukturálních fondů
-- Pomoc při výběru dodavatelů
-- Pomoc s výběrem vhodné lokality pro vaši investici
-- Zprostředkování kontaktů s místními a krajskými samosprávami a se státní správou
-- Zprostředkování spolupráce mezi univerzitami a podniky
-- Podpora při řešení HR záležitostí včetně vízové problematiky
-- Podpora rozvoje lidských zdrojů v regionech
-- Organizace odborných seminářů, pracovních snídaní, dodavatelských fór či setkání investorů
-- Pomoc při překonávání každodenních překážek
-- Rozsáhlý informační servis

Proč využít služby AfterCare
-- Naše služby jsou bezplatné
-- Najdete nás v každém regionu ČR
-- Nabízíme individuální přístup k řešení vašich problémů
-- Máme letité know-how v oblasti podpory investic a podnikání
-- Spravujeme největší dodavatelskou a nemovitostní databázi v ČR


