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Hlavní cíle spolupráce:
Filozofií skupiny Tinowa je podpora malých a středních firem v České republice pro realizaci zakázek 
a projektů ve stavebnictví a inženýrských projektech a obchodních službách, a to na základě námi 
vytvořeného systému. Naše kooperace dovoluje komplexní řešení v realizaci obchodu, projektů a zakázek.
yy Prezentace obchodních partnerů v námi přepravených zakázkách a projektech, státních orgánech.
yy Společná účast na obchodu, projektování, výstavbě, technologických a dalších zakázkách, které 

jsme připravili a připravujeme. Vytváření a realizace investičních projektů v Rusku a státech EEU, 
ekonomicky efektivních a bezpečných na všech úrovních.
yy Vytváření zisku z realizace obchodů, zakázek a investičních projektů 

Základy úspěchu:
Tinowa Group má top-manažerský tým s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti získaní zakázek, obchodu, 
řízení projektů, inženýringu a zřízení investičních projektů. Stabilní přímé obchodní kontakty na všech 
úrovních umožní vytvořit rozsáhlou databázi zakázek a investičních projektů
• Tinowa Group - má dobře rozvinutý informační a marketingový systém, plnou právní ochranu, 
systém ekonomické analýzy vybraných projektů, ochranu na všech úrovních k podpoře projektů a 
plnou dostupnost všech informací o řízení projektů a jejich vyhlídek.
• Tinowa Group provádí vlastní marketingové a ekonomické průzkumy obchodu, zakázek a konkurenčních 
prostředí, jakož i ověření právních stavů, možnosti úvěrování a výrobních stavů společnosti zákazníka.
• Tinowa Group ve spolupráci s vědeckými  institucemi státu Ruska a EEU vytváří a rozvíjí inovace v oblasti 
kvantové biofyziky vody, která zajišťuje komerční rozvoj v zemědělství, bytové výstavbě, medicíně atd.
Pro výhodnou realizaci zakázek a projektů, má Tinowa Group vlastní strukturu, a to:
Vlastní dceřinou společnost „ООО Тинова РУ“, se sídlem v centru Soči, která byla založena v roce 2004. 
Dceřiná společnost bude nás tým zastupovat a provádět realizace projektu v souladu s legislativou Ruska.   
Advokátní kancelář «Oberemko & Partners»  v Rusku zajišťuje uzavření smluv se zákazníky, kontrolu 
jejich plnění a ochranu. Poskytuje právní činnost a zajišťuje administrativní kontakty pro rozvoj. Provádí právní 
a daňové poradenství. Zabezpečuje ochranu zájmů našich firem ve státních a soudních orgánech, zastupuje je a 
spolupracuje s nimi. Organizuje a připravuje účast společnosti týmu v tendrech pro získání zakázek.
Vlastní mezinárodní marketingová a informační síť, velká skupina partnerských společností v Rusku a 
EEU, kontakty s vládními a regionálními orgány. Vlastní zástupce v regiónech Ruské federace a státech EEU. 
Mezinárodní nadační fond Petra I, Velikého má spojení s různými fondy, bankami, státními a veřejnými 
organizacemi, pořádá konference a obchodní jednání, podporuje rozvoj obchodních vztahů mezi společnostmi 
v České republice a zemích EEU.

Česká republika – EEU – Ruská federace 
Nové kolo rozvoje obchodu mezi českými a ruskými společnostmi - to je vaše šance získat výhodný 
obchodní pozice na blízkém a výhodném trhu Ruska a států Euroasijského ekonomického svazu (EEU).
«Tinowa Group» a ООО «Тинова РУ» zvou společnosti, které mají zájem o spolupráci a vytvoření 
společného dlouhodobého týmu českých dodavatelů pro realizace zakázek, obchodní projekty a účasti v 
projektech na území Ruské federace a státech EEU. Kooperace s Tinowa Group umožní zúčastněným 
společnostem levnější, pružnější a aktivnější účast na společných zakázkách, obchodu a projektech. 
Tinowa Group je členem asociace malých a středních podniků v Česku AMSP ČR. Podporuje 
členy asociace v jejich obchodních a podnikatelských aktivitách v zemích Ruska a EEU.
Podpis smlouvy o sociální politice mezi Českem a Ruskem umožňuje českým firmám vytvořit 
vlastní společnosti v Rusku, kde po dobu dvou let práce jejích odborníků zůstanou v systému 
českého sociálního zabezpečení. V souladu s planém rozvoje Ruské federace a států EEU realizují 
projekty v různých oborech průmyslu, staveb, infrastruktury a obchodu.



Hlavní produkty firmy:
yy Prezentace obchodního partnera u zákazníků.
yy Provádění činnosti pro certifikace služeb, zařízení, technologií, atd. ve státních orgánech. 
yy Organizace obchodu a obchodního zastoupení v Rusku a státech EEU a řízení jeho činnosti
yy Konsalting v oblasti obchodu, projekčních a stavebních zakázek.
yy Technické a marketingové konsalting v oblasti strojírenství, energetiky, chemie, báňského průmyslu a hutnictví.
yy Technické a marketingové konsalting a projekty v oblasti potravinářského průmyslu, farmacie a medicínských 

projektů v Čechách, Rusku a EEU. Certifikace farmaceutických výrobků a medicínského zařízeni a materiálu. 
yy Organizace výroby bioenergetické pitné vody v Rusku a EEU. (Rusku je držadel hlavních kvalitních 

pitných zdroji v světě).   Certifikace.  Organizace exportu do EU a různých států.  Ročné růst je 15-20% a 
bude nadále pokračovat. Kolem roku 2025 se voda stane nedostatkovým zdrojem (Statistika OSN)
yy Technické a marketingové konsalting v ekologii. Organizace realizace projektů utilizace domácích, 

průmyslových, biologických a medicínských odpadů, odpadů stočných vod. Certifikace zařízení. 
Vytvoření pracovního zastoupení pro realizace zakázek v ekologii atd.
yy Právní a marketingové konsalting při výběru investičních projektů, zakázek a obchodu.
yy Vytvoření projekčního financování a řízení projektů se zajištěním jejich podpory a ochrany. 
yy Výběr místních subdodavatelů a dodavatelů materiálů pro realizaci projektů.
yy Zajištění spolupráce se státními orgány a místními úřady, provedení komplexní koordinaci projektů a 

jejich schvalování v orgánech a získání financování se státních nadace.  
yy Zajištění spolupráce s finančními institucemi (bankami, investory, státními orgány pro dotace) z různých 

zemí, včetně RF a EEU.
yy Zabezpečování odborných porad a konferencí a obchodních setkání. 
yy Komplexní právní a smluvní servis při plnění obchodu, zakázek a investičních projektech, příprava 

materiálů pro povolení k provedení práce a uvedení do provozu.
yy Příprava zadávací dokumentace a účasti v tendrech.

Doufáme, že vás zajímala naše výhodná nabídka k dlouhodobé spolupráci s našimi systémy k 
účasti na realizaci projektů a zakázek v Ruské federaci a státech EEU, což dovoluje ochranu 
pracovních míst ve společnosti a vytvoření zisků. Účast v projektech v Rusku a státech 
EEU, které mají v současné době velký rozvoj, podpoří stabilnější růst vašich společností 
a ochranu proti krizím. V současné době v těchto státech probíhá realizace programů 
malého a středního podnikaní, což pro české firmy, které mají s tímto zkušenosti, budou 
mít dobrou možnost v obchodech a projektech na území Ruska, Kazachstánu, Uzbekistánu 
atd. Realizace obchodních projektů v Rusku umožňuje nadále rozvoj ve státech BRIKS  - 
Čína, Indie, Pákistán atd., se kterými mají státy EEU osobní kontakty.



      V případě Vašeho zajmu zašlete váš návrh o možnosti vzájemné spolúčasti 
na vytvoření a provozu společného dlouhodobého týmu a návrh k jednání pro 
odsouhlasení podmínek spolupráce na trhu inženýrských a obchodních zakázek 
a projektů v Rusku a EEU

Vždy vám rádi odpovíme na všechny dotazy a zajistíme konzultace v naší rezidenci 
v Karlových Varech v České republice v domluveném termínu

Tinowa Group s.r.o.
ul. Sopečná 198, 360 18 Karlovy Vary, CZE
Mob.: +420 777 5555 01. 
Skype: tinowa.group
info@tinowa.com   www.tinowa.com
main@bioactivwater.com   www.bioactivwater.com

ООО “Тинова РУ” 
354000, г. Сочи, Курортный проспект, 56 а/я 348,
Моb: + 7 915 154 3391
tinowaru@tinowa.com   www.tinowa.com

Naši partneři: 
 Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace.
	 Federální	vědecký	ekologický	ústav
 Státní universita ropy a plynu. 
	 Nacionální	ekologická	nadace	likvidace	promyslových	odpadů.	
	 Mezinárodní	asociace	«Voda	-	Medicína	-	Ekologie»
	 Mezinárodní	nadační	fond	Petra	I	Velikého.	
	 Ruská	ekologická	nadace	«Techeko».	
	 Mezinárodní	banka	ekonomického	rozvoje.	
 Sberbank RF
	 Bank	«Moskva»
	 Advokátní	komora	Petrohradu
	 Všeruská	společnost	vynálezců
	 Ruská	akademie	přírodních	věd	atd.
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