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Návrh strategie zahraniční expanze produktů a služeb 
Jsi student školy s IT zaměřením? Porozhlížíš se po praxi v oboru? Rozumíš IT, ale nebaví Tě celé hodiny jen 

sedět u PC a programovat? Chceš uplatnit své teoretické znalosti a zároveň získat zkušenosti v oblasti obchodu a 

marketingu? Láká Tě stát se součástí dravé české společnosti, která expanduje do zahraničí? 

 

Společnost Netcope Technologies, a.s. 

Jsme rychle rostoucí český výrobce řešení pro vysokorychlostní počítačové sítě. Naše produkty jsou používány 

celosvětově předními zákazníky z oblasti poskytovatelů internetu, výrobců síťových zařízení, ale i obchodníky na 

elektronických burzách. Ano, vlky z Wall Street. Nejsme pobočkou zahraniční korporace, ale naopak z centrály 

v Brně expandujeme do Evropy, Japonska nebo USA. Více informací na našem webu: www.netcope.com 

Pracovní náplň 

 Průzkum vybraných zahraničních trhů 

 Návrh strategie proniknutí na vybrané trhy 

 Otestování použitelnosti navržené strategie 

 Vyhodnocení výsledků a návrh na zlepšení 

Požadavky 

 Základní orientace v IT a problematice počítačových sítí 

 Schopnost komunikace v anglickém jazyce (další jazyk výhodou) 

 Zájem získat nové zkušenosti a rozvíjet své schopnosti 

 Aktivní a iniciativní přístup 

Nabízíme 

 Možnost pokračování projektu v podobě dlouhodobé spolupráce 

 Ověření získaných vědomostí v praxi a možnost získat velmi cenné praktické zkušenosti 

 Stát se součástí špičkové české technologické společnosti s globální působností 

 Bonusový program, založený na základě dosažených výsledků 

 Přátelský kolektiv  

Výstupy projektu 

 Průzkum vybraných zahraničních trhů v podobě detailního reportu (analýza konkurence – jejich produktů 

a služeb, analýza potencionálních partnerů, odhad tržních příležitostí). 

 Návrh strategie proniknutí na vybrané zahraniční trhy s vybranou skupinou produktů a navazujících služeb 

v podobě Roadmapy s jasně definovanými milníky, dosažitelnými a měřitelnými výstupy a cíli. 

 Průběžný reporting z průběhu testování navržené strategie. 

 Závěrečný report výsledků testování strategie spolu s návrhem zlepšení strategie (efektivita komunikace, 

komunikační kanály, marketingové materiály atd.) 

Ohodnocení 

 Placená pozice (odměna dohodou) 

Využij příležitost, kterou Ti nenabídne žádná korporace, zahraniční pobočka nebo místní firma s 

lokální působností. Připoj se do našeho týmu a ovlivni náš další růst. Pošli svůj životopis a 

motivační dopis na emailovou adresu jobs@netcope.com 

http://www.netcope.com/
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