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Plánujete expandovat? Pomůžeme Vám! Kontaktujte nás

Výrobní firmy 
z klíčových sektorů 

Datová centra

IT technologie

Centra 
sdílených služeb

Technologická centra

Centra 
pro vývoj so�ware

High-tech opravárenská 
centra

Centra 
zákaznické podpory

V rámci rozšíření Vašich podnikatelských aktivit nabízíme:

poradenství v oblasti veřejné podpory a strukturálních fondů EU

poradenství při investování do vědecko-výzkumných aktivit

výběr lokality a nemovitosti (vč. kancelářských prostor) z databáze podnikatelských nemovitostí a brownfieldů

zprostředkování kontaktů a jednání se samosprávami a státní správou

organizaci seminářů HR Point ve spolupráci s personálními agenturami

vyhledávání a registraci v databázi dodavatelů 

rozsáhlý informační servis 

+

+

+

+

+

+

+

A�erCare v číslech

investic jsme v roce 2016 
pomohli zprostředkovat

57,5 mld.
nových pracovních míst bylo vytvořeno 

v roce 2016 s naší pomocí

9 590
firmám jsme v roce 2016 

pomohli expandovat

85

Najdete nás také v každém regionu!

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 342 530
E-mail: afc@czechinvest.org
www.czechinvest.org/a�ercare-nasledna-pece-o-investory
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Aktivně podporujeme nové i stávající investory z domova i ze světa. Rádi Vám 
pomůžeme s překonáváním každodenních podnikatelských překážek. Jsme  
připraveni podpořit Váš budoucí rozvoj a nové plány.

Jsme partnery českých i zahraničních firem Zaměstnávání cizincůRozvoj firem je naší prioritou

Spokojenost našich klientů je pro nás klíčovou prioritou. Prostřednictvím oddělení AfterCare Vám CzechInvest nabízí 
své služby i po úspěšném dokončení Vašeho investičního záměru.

Co děláme

A�erCare

Organizujeme 
jednání firem 

se státní správou

Organizujeme 
jednání firem se
státní správou

Pomáháme 
expandovat

Pomáháme se 
zaměstnáváním 

cizinců

Informujeme o 
finanční i HR 

podpoře

Předáváme 
požadavky firem 

státní správě

Pomáháme
překonávat 
každodenní 

podnikatelské 
překážky

naše služby poskytujeme bezplatně

jsme v každém regionu ČR

nabízíme individuální přístup k řešení Vašich problémů

máme dlouholeté know-how v oblasti podpory investic a podnikání

spravujeme největší dodavatelskou a nemovitostní databázi v ČR

+

+

+

+

+

Proč využít služby AfterCare

konzultace vízového procesu v ČR

administrace Projektu Welcome Package

administrace Režimu Ukrajina

doporučení do Projektu Fast Track

doporučení do Projektu Ukrajina

řešení víz a dlouhodobých pobytů

komunikace s institucemi státní správy ohledně vízového procesu

+

+

+

+

+

+

+

S čím můžeme Vaší firmě pomoci?

„Pro naši společnost jsou důležité 
pravidelné informace o možnostech 
investiční podpory a také oceňujeme 
setkání organizovaná CzechInvestem  
na témata týkající se lidských zdrojů  
a podnikatelského prostředí  
v České republice.“

David Mansfeld
Managing Director

„Naše společnost investuje v Česku již 
více než 20 let a od počátku konzultujeme 
naše kroky s týmem A�erCare agentury 
CzechInvest, který nám vždy profesionálně 
pomohl.“

Frederic Langrand
Finance Director

Vízové projekty a doba vyřízení víz a pobytových povolení v ČR
Vízové projekty urychlují vydání víz a pobytových titulů pro statutární orgány, manažery a klíčové specialisty 

ze třetích zemí do české pobočky.

PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE PROJEKT UKRAJINA A REŽIM UKRAJINA

Petr Marijczuk
Managing Director

„S agenturou CzechInvest jsme spolupracovali 
při výběru vhodné lokality pro náš investiční 
záměr. Služeb CzechInvestu jsme využili také 
při žádosti o investiční pobídky. Děkujeme za 
profesionalitu a flexibilitu zástupců agentury.“

Jan Richter 

„Spolupráce s agenturou CzechInvest započala již na konci minulého tisíciletí, kdy se Toyoda Gosei Co. začala zajímat o možnosti investic v rámci 
České republiky. S CzechInvestem jsme úzce spolupracovali při realizaci našeho prvního investičního záměru a ocenili jsme podporu a konzultace 
při přípravě žádosti o investiční pobídky. 

Nejen při realizaci, ale i při našich následných povinnostech, dotazech i problémech, hrálo oddělení A�erCare velmi důležitou roli. Jeho pracovníci 
byli vždy schopni poskytnout odbornou radu a pomoc. V průběhu let jsme ocenili také pravidelné informace o aktuálních možnostech finanční 
podpory, semináře týkající se legislativních oblastí a HR, zejména k problematice pracovních a pobytových víz.

I díky podpoře CzechInvestu se nám podařilo spustit další, již čtvrtý investiční projekt. Naše dlouholetá spolupráce je pro nás, z pohledu investora, 
velmi přínosná. Všechny investiční projekty byly i díky podpoře CzechInvestu úspěšně spuštěny a plně realizovány.“

Vice-President

pro vysoce kvalifikované 
pracovní pozice 

(klasifikace zaměstnání CZ-ISCO 1-3)

V případě zájmu o konzultaci 
nás neváhejte kontaktovat na afc@czechinvest.org.

Projekt Ukrajina Režim Ukrajina
pro středně a nízko kvalifikované 
pracovní pozice 
(klasifikace zaměstnání CZ-ISCO 4-8)

V případě zájmu o konzultaci 
nás neváhejte kontaktovat na rezimukrajina@czechinvest.org.

Zajišťují získání termínu pro podání žádosti o vízum na zastupitelském úřadě na Ukrajině.
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výběr lokality a nemovitosti (vč. kancelářských prostor) z databáze podnikatelských nemovitostí a brownfieldů
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organizaci seminářů HR Point ve spolupráci s personálními agenturami

vyhledávání a registraci v databázi dodavatelů 
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Aktivně podporujeme nové i stávající investory z domova i ze světa. Rádi Vám 
pomůžeme s překonáváním každodenních podnikatelských překážek. Jsme  
připraveni podpořit Váš budoucí rozvoj a nové plány.

Jsme partnery českých i zahraničních firem Zaměstnávání cizincůRozvoj firem je naší prioritou

Spokojenost našich klientů je pro nás klíčovou prioritou. Prostřednictvím oddělení AfterCare Vám CzechInvest nabízí 
své služby i po úspěšném dokončení Vašeho investičního záměru.

Co děláme

A�erCare

Organizujeme 
jednání firem 

se státní správou

Organizujeme 
jednání firem se
státní správou

Pomáháme 
expandovat

Pomáháme se 
zaměstnáváním 

cizinců

Informujeme o 
finanční i HR 

podpoře

Předáváme 
požadavky firem 

státní správě

Pomáháme
překonávat 
každodenní 

podnikatelské 
překážky

naše služby poskytujeme bezplatně

jsme v každém regionu ČR

nabízíme individuální přístup k řešení Vašich problémů

máme dlouholeté know-how v oblasti podpory investic a podnikání

spravujeme největší dodavatelskou a nemovitostní databázi v ČR

+

+

+

+

+

Proč využít služby AfterCare

konzultace vízového procesu v ČR

administrace Projektu Welcome Package

administrace Režimu Ukrajina

doporučení do Projektu Fast Track

doporučení do Projektu Ukrajina

řešení víz a dlouhodobých pobytů

komunikace s institucemi státní správy ohledně vízového procesu

+

+

+

+

+

+

+

S čím můžeme Vaší firmě pomoci?

„Pro naši společnost jsou důležité 
pravidelné informace o možnostech 
investiční podpory a také oceňujeme 
setkání organizovaná CzechInvestem  
na témata týkající se lidských zdrojů  
a podnikatelského prostředí  
v České republice.“

David Mansfeld
Managing Director

„Naše společnost investuje v Česku již 
více než 20 let a od počátku konzultujeme 
naše kroky s týmem A�erCare agentury 
CzechInvest, který nám vždy profesionálně 
pomohl.“

Frederic Langrand
Finance Director

Vízové projekty a doba vyřízení víz a pobytových povolení v ČR
Vízové projekty urychlují vydání víz a pobytových titulů pro statutární orgány, manažery a klíčové specialisty 

ze třetích zemí do české pobočky.

PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE PROJEKT UKRAJINA A REŽIM UKRAJINA

Petr Marijczuk
Managing Director

„S agenturou CzechInvest jsme spolupracovali 
při výběru vhodné lokality pro náš investiční 
záměr. Služeb CzechInvestu jsme využili také 
při žádosti o investiční pobídky. Děkujeme za 
profesionalitu a flexibilitu zástupců agentury.“

Jan Richter 

„Spolupráce s agenturou CzechInvest započala již na konci minulého tisíciletí, kdy se Toyoda Gosei Co. začala zajímat o možnosti investic v rámci 
České republiky. S CzechInvestem jsme úzce spolupracovali při realizaci našeho prvního investičního záměru a ocenili jsme podporu a konzultace 
při přípravě žádosti o investiční pobídky. 

Nejen při realizaci, ale i při našich následných povinnostech, dotazech i problémech, hrálo oddělení A�erCare velmi důležitou roli. Jeho pracovníci 
byli vždy schopni poskytnout odbornou radu a pomoc. V průběhu let jsme ocenili také pravidelné informace o aktuálních možnostech finanční 
podpory, semináře týkající se legislativních oblastí a HR, zejména k problematice pracovních a pobytových víz.

I díky podpoře CzechInvestu se nám podařilo spustit další, již čtvrtý investiční projekt. Naše dlouholetá spolupráce je pro nás, z pohledu investora, 
velmi přínosná. Všechny investiční projekty byly i díky podpoře CzechInvestu úspěšně spuštěny a plně realizovány.“

Vice-President

pro vysoce kvalifikované 
pracovní pozice 

(klasifikace zaměstnání CZ-ISCO 1-3)

V případě zájmu o konzultaci 
nás neváhejte kontaktovat na afc@czechinvest.org.

Projekt Ukrajina Režim Ukrajina
pro středně a nízko kvalifikované 
pracovní pozice 
(klasifikace zaměstnání CZ-ISCO 4-8)

V případě zájmu o konzultaci 
nás neváhejte kontaktovat na rezimukrajina@czechinvest.org.

Zajišťují získání termínu pro podání žádosti o vízum na zastupitelském úřadě na Ukrajině.



Pokud Vaše investice směřují alespoň do jedné z následujících oblastí, máte naši plnou podporu.
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