
 

Předběžná analýza 
 Pro potřeby předběžné analýzy je nejprve nutné vyplnit Client Company Inputs list. Následně zvolit země 

zájmu, pro které bude předběžná analýza provedena. 

V současnosti je možné analyzovat import 40 níže uvedených zemí bez ohledu na exportující zemi. 

Přehled dostupných zemí pro analýzu importu 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zeleně zvýrazněných zemí je možné provést ZDARMA předběžnou analýzu, jejíž výsledkem pro 

identifikované konkurenty je uvedení počtu klientů a transakcí. 

Pro jednotlivé „zelené“ krajiny je možné získat následující druh informací 

USA Datum transakce, exportér, importér, množství (kg) a popis produktu 

Russia Datum transakce, exportér, importér, množství (kg), popis produktu a hodnota 
uvedena při proclení 

Ukraine Datum transakce, exportér, importér, množství (kg), popis produktu and hodnota 
uvedena při proclení 

Colombia Datum transakce, exportér, celní kód, importér, popis produktu (ne u všech 
transakcí), množství (kg) a hodnota uvedena při proclení 

Pakistan Datum transakce, exportér, importér a popis produktu 

Paraguay Datum transakce, exportér, celní kód, importér, popis produktu, množství (kg) a 
hodnota uvedena při proclení. 

Peru Datum transakce, exportér, celní kód, importér, popis produktu a hodnota 
uvedena při proclení 

Ecuador Datum transakce, exportér, celní kód, importér, popis produktu and hodnota 
uvedena při proclení 

United Kingdom Datum transakce, celní kód, importér, popis produktu a HS kód 

South Korea Datum transakce, celní kód, importér, kontaktní osoba a její kontaktní údaje 

Argentina Datum transakce, celní kód, importér, exportér, „brand“, země původu, množství 
(kg) a hodnota uvedena při proclení 

Chile Datum transakce, exportér nebo “brand”, Celní kód, importér, popis produktu, 
množství (kg) a hodnota uvedena při proclení 

Uruguay Datum transakce, celní kód, importér, země původu, množství (kg) a hodnota 
uvedena při proclení 

Brazil Datum transakce, celní kód, exportér, importér, množství (kg), popis produktu 

Mexico Datum transakce, celní kód, exportér, importér, množství (kg), popis produktu a 
hodnota uvedena při proclení 

India Datum transakce, celní kód, exportér, importér, množství (kg), popis produktu a 
hodnota uvedena při proclení 

China Datum transakce, celní kód, importér, popis produktu a hodnota uvedena při 
proclení 

1.-United States 11.-Ukraine 21.-Indonesia 31.-Saudi Arabia

2.-Argentina 12.-United Kingdom 22.-Nicaragua 32.-Bahrain

3.-Chile 13.-South Korea 23.-El Salvador 33.-Qatar

4.-Colombia 14.-Mexico 24.-Venezuela 34.-Egypt

5.-Ecuador 15.-Brazil 25.-Costa Rica 35.-United Arab Emirates

6.-Paraguay 16.-China 26.-Bolivia 36.-Iran

7.-Peru 17.-India 27.-Honduras 37.-Jordan

8.-Uruguay 18.-Guatemala 28.-Panama 38.-Kuwait

9.-Pakistan 19.-Moldova 29.-Phillipines 39.-Oman

10.-Russia 20.-Vietnam 30.-Sri lanka 40.-Ethiopia



 
 

Ukázka výstupu předběžné analýzy 

USA 

Údaje dostupné u každé transakce: datum transakce, exportér, importér, popis produktu 

 

Přehled pokrývá období 1.1. 2008 – 10.4.2017 

Pro identifikované konkurenty ve sledované období získány informace o 3 442 dodávkách a až o 

104 klientech.  

 Konkurent #1:    8 klientů / 45 dodávek. 

 Konkurent #2:   10 klientů / 137 dodávek. 

 . 

 Konkurent #12   18 klientů / 370 dodávek. 
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EXPORTER IMPORTER 
ARRIVAL 

DATE 

WEIGHT 

(KG) 
PRODUCT 

LINET SPOL. 

S.R.O. 

PRINCESS 

MARGARET 

HOSPITAL 

15/09/2016 464 KG 
MEDICAL EQUIPMENT, HOSPITAL 

BEDS. 
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