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Exportní RADAR – Nástroj pro řízení vašeho exportu na 

mezinárodních trzích

Jak to vidí Alessandra Gruppi – první certifikovaná manažerka servitizace v Evropě

Projekt je podpořen programem Interreg 

CENTRAL EUROPE financovaným z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Tým projektu ProsperAMnet pracuje na vytvoření

exportního Radaru, nástroje, který do budoucna pomůže

posílit exportní aktivity pokročilých výrobců ve střední

Evropě,“ uvedla Alessandra Gruppi, první certifikovaná

manažerka servitizace v Evropě.

Radar řeší mezinárodní strategie malých a středních

podniků na zahraničních trzích, v nichž klíčovou roli

hraje servitizace. Podle Gruppi servitizace představuje

velkou příležitost čelit nejen evolučním trendům vnitřního

trhu, ale také využít příležitostí k rozvoji na nových

zahraničních trzích, zejména tam, kde kultura zákazníků

není zakotvena v samotném produktu, ale spíše v užitkové

hodnotě, kterou může výrobek poskytnout.

Dle slov Gruppi přesouvá servitizace pozornost k použití

výrobku. „Proces servitizace umožňuje

internacionalizačním strategiím nastavit metody vstupu

na nové trhy, aniž by negativně ovlivnila postavení cen.

Na finančně slabých trzích by to navíc mohlo být dalším

nástrojem pro diverzifikaci a zvyšování

konkurenceschopnosti. Servitizační strategie také vyžaduje

větší znalosti zákazníka, finanční soliditu, stejně jako

silnou víru v platnost a efektivitu produktu/služby, která se

prodává,“ přiblížila Gruppi.

Servitizace je významná také pro společnosti, jejichž cílem

je vstoupit na mezinárodní trh a využívat co nejvíce nových

technologií, aby získaly konkurenční výhodu.

„Někdy se zdá, že inovace

mohou představovat pouze

konkurenční výhodu v

souvislosti se zlepšením

výkonnosti výrobku nebo

zlepšení efektivity výroby.

Vskutku, síla aplikace nových

technologií 4.0 je dnes také na

trhu a zákaznické frontě,“

dodala Gruppi na závěr.

PŘEHLED

První prototyp RADARU byl 

představen 9. února 2021

během online projektového 

setkání. Akce se zúčastnili 

partneři projektu, 

asociovaní partneři a 

kontrolní úřad programu 

Intererg Central Europe.

© Alessandra Gruppi, první 

certifikovaná manažerka servitizace

v Evropě



Platforma služeb – Školení – Novinky

Jak podporovat nejen exportní služby? Podívejte se na 7 strategických akčních plánů

zveřejněných na webových stránkách projektu: www.interreg-central.eu/prosperamnet.

Service Export Radar

TRAINING 

Dne 9. února 2021 se partneři projektu, jakož i

přidružení partneři a další organizace podpory

podnikání poprvé společně diskutovali nad

první verzí prototypu Service Export Radaru,

který vyvinuli maďarští odborníci z Univerzity v

Szegedu. Druhé školení partnerů projektu

ProsperAMnet se uskuteční v dubnu 2021. S

pomocí těchto školení bude připraven test

exportního radaru ze strany evropských

podniků. Partneři projektu ProsperAMnet jsou

schopni podporovat firmy v případě dotazů při

využití Radaru.

Těšíme se na spuštění pilotní verze. Zůstaňte v

obraze a sledujte nejnovější projektové

novinky a zahájení testovací fáze nejenom na

našem Facebooku.

Najděte si svého servisního experta na naší platformě služeb

ProsperAMnet-Service je online platforma, kde najdete nástroje na podporu exportních 

služeb, vyvinuté v rámci projektu, např. Service Performance Monitor, Service Export 

Radar a Expert Hub Linking Center.

Expert Hub Linking Center zahrnuje organizace na podporu podnikání ze sedmi zemí

středoevropského regionu. Ty poskytují relevantní poradenství a informace, které

potřebujete k tomu, abyste posílily vaše dovednosti a kompetence týkající se inovací

služeb a vývozu. Uvedené organizace vám rády poskytnou své odborné znalosti jak na

strategické nebo provozní úrovni, např. v oblastech, jako je zabezpečení dat, inteligentní

síť, internet věcí, umělá inteligence, digitální dvojče a mnoho dalších. 

Neváhejte kontaktovat tyto odborníky se svými dotazy. Pokud byste chtěli být sami 

uvedeni jako odborník, kontaktujte nás! 

Expertní centrum postupně upravujeme a doplňujeme. Více informací naleznete na

http://www.prosperamnet.eu/experthub/ a také na oficiálních stránkách projektu.

Novinky z regionů – Itálie

Vůbec poprvé, region Friuli Venezia 

Giulia podpoří servitizaci v regionálním

zákoně (RL č. 3 2021 SviluppoImpresa

Enterprise Development). Zákon zavádí

podpůrná opatření pro modernizaci, 

růst a udržitelný rozvoj směrem k nové

ekonomice regionu Friuli Venezia 

Giulia, konkrétní zákon je věnován

strategiím servitizace pro regionální

projekty průmyslového rozvoje pro 

velké a finanční podniky založené na 

servitizaci, které budou odměněny a 

zváženy jako prioritní pro regionální

správu.

http://www.interreg-central.eu/prosperamnet
https://www.facebook.com/ProsperAMnet
http://www.prosperamnet.eu/experthub/


Foto partnerů z prvního meetingu ProsperAMnet 6. - 7. 

května 2019

ProsperAMnet v ČÍSLECH

Trvání projektu: 
1.4.2019 – 31.3.2022

Rozpočet: ERDF financování:
1.9 m. € 1.5 m. €

VÍCE O PROJEKTU

www.interreg-central.eu/prosperamnet 

www.prosperamnet.eu

www.facebook.com/prosperamnet

Naši přidružení partneři nás podporují úspěšně realizovat projekt v každém 

zúčastněném regionu tím, že poskytují odborné znalosti místních AMS a know-how v oblasti 

exportní a vývozní politiky.

• Austrian Chamber of Commerce, Foreign Trade, International Technology Cooperation

• Technical University of Liberec, Faculty of Economics

• European region Danube-Vltava (ERDV)

• VDMA – Association of German Mechanical and Plant Engineering

• Slovak marketing association

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

• South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising

• Faculty of Information Studies in Novo mesto

• Municipality of Székesfehérvár

• Ministry of National Development, Digital Economy and Innovation 

TISK

University of Applied Sciences Upper Austria

Wehrgrabengasse 1-3, 4400 Steyr/Austria

prosperamnet@fh-ooe.at

www.fh-ooe.at/gsm

KDO JSME

http://www.interreg-central.eu/prosperamnet
http://www.prosperamnet.eu/
http://www.facebook.com/prosperamnet

