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1. Υπηρεσία Εξαγωγικής Ανάπτυξης 
Η Global Greece έχει την εµπειρία και αναλαµβάνει τη διαµόρφωση 
µακροχρόνιων σχεδίων εξαγωγικής στρατηγικής µε την Υπηρεσία 
Εξαγωγικής Καθοδήγησης - δηλαδή ένα τρίµηνο στενής και συστηµατικής 
ανάλυσης και οργάνωσης της εξαγωγικής προσπάθειας των προϊόντων και 
υπηρεσιών της εταιρίας. Τη θέσπιση συγκεκριµένων και µετρήσιµων 
στόχων, αξιολόγηση και επιλογή προϊόντων και αγορών µε τις µεγαλύτερες 
δυνατότητες, συνεχή ροή πληροφοριών από και προς τις αγορές, 
προτεινόµενες δράσεις, χρονοδιαγράµµατα και µηχανισµούς ευθύνης,  
υποστήριξης και ελέγχου του όλου εγχειρήµατος. 
 
2. Σεµινάρια Ανάπτυξης Εξαγωγών 
H Global Greece είναι η µοναδική εταιρία συµβούλων στην Ελλάδα που 
ειδικεύεται στην εξαγωγική στήριξη και στη διοργάνωση σειράς 
εξειδικευµένων σεµιναρίων για επιχειρηµατίες, διευθυντικά στελέχη και 
συµβούλους µε τεχνικά θέµατα ∆ιεθνούς Εµπορίου (∆ιοίκησης και 
Μarketing). Τα σεµινάρια µπορεί να είναι µεµονωµένα θέµατα 
προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες, είτε ολοκληρωµένα προγράµµατα 
προσαρµοσµένα στις ανάγκες κάθε εταιρίας. Η θεµατολογία καλύπτει ότι 
πιο σύγχρονο εφαρµόζεται διεθνώς, µε οµιλητές επιλεγµένους για το υψηλό 
επίπεδο γνώσεων και τις πρακτικές τους εµπειρίες καθώς και τις 
µεταδοτικές ικανότητες τους. Εκτός από την πιο εξειδικευµένη οµάδα 
ελλήνων εισηγητών σε θέµατα διεθνούς εµπορίου που έχουµε οργανώσει, 
συνεργαζόµαστε µε Export AkademieBaden-Württemberg, την Εξαγωγική 
Ακαδηµία του Πανεπιστηµίου Reutlingen, που εδώ και χρόνια κατέχει την 
πρώτη θέση ανάµεσα στις καλύτερες σχολές διεθνούς εµπορίου στη 
Γερµανία. 
 
3. Αναζήτηση Πελατολογίου / ∆ικτύων ∆ιανοµών Ανά Χώρα & Κλάδο 
για τους Τοπικούς Εξαγωγείς 
Ψάχνετε αξιόπιστους εισαγωγείς, χονδρέµπορους, διανοµείς σε ξένες 
χώρες; Θέλετε να εξάγεται σε νέες αγορές; Θέλετε να έρθετε σε επαφή µε 
τα τοπικά δίκτυα διανοµής; Ψάχνετε για επιλεγµένους δυνητικούς πελάτες 
σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσµο; Εντοπίστε τους διεθνείς συνεργάτες - 
διανοµείς που έχουν τα περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα! Εµείς 
ερευνούµε, εντοπίζουµε, ελέγχουµε, επικοινωνούµε και τελικά σας 
προτείνουµε δυνητικούς αγοραστές στη χώρα που θα επιλέξετε και που 
ενδιαφέρονται για τα δικά σας προϊόντα. 



 

4. Οδηγός Νέων Εξαγωγέων – Ο Τζακ, η Φασολιά και οι …Εξαγωγές 

Tο βιβλίο αυτό είναι ο απόλυτος -βήµα προς βήµα- οδηγός για εξαγωγείς. 

Είναι ένα πρακτικό εργαλείο προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τα 

προβλήµατα που καλείτε να αντιµετωπίσει ο έλληνας εξαγωγέας. 

Υπάρχουν χιλιάδες µικρές ελληνικές επιχειρήσεις µε διεθνώς 

ανταγωνιστικά προϊόντα που κάποια στιγµή πρέπει να ανοίξουν τα φτερά 

τους έξω από τα σύνορα µας. Κρίσιµες αποφάσεις που εµπεριέχουν 

µεγάλους κινδύνους αλλά και τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης. Εάν κάνετε ή 

θέλετε να κάνετε εξαγωγές - αυτό είναι το πρώτο σας βήµα. Όπως 

εµφατικά τονίζει η σφραγίδα στο εξώφυλλο, το βιβλίο πραγµατικά "Αυξάνει 

τις Εξαγωγές".  

 

 
 
5. Εξειδικευµένες Συµβουλές Από Τους Καλυτέρους Στη Χώρα! 
Η Global Greece όντας η µοναδική εταιρία συµβούλων που ασχολείται 
συστηµατικά µε την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών και του διεθνούς 
εµπορίου γενικότερα, συνεργάζεται µε δεκάδες εξειδικευµένα στελέχη και 
συµβούλους επιχειρήσεων που ειδικεύονται σε όλα σχεδόν τα θέµατα και 
προβλήµατα που µπορεί κάποιος έλληνας επιχειρηµατίας να αντιµετωπίσει 
στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν στις 
διεθνείς αγορές. Έχετε κάποιο επιχειρηµατικό πρόβληµα; Έχουµε τους 
ειδικούς! (µε ηµερήσια ή ωριαία χρέωση).  
 
6. Οργάνωση Εµπορικών Αποστολών                              
Η Global Greece οργανώνει εµπορικές αποστολές αλλά και κοινές 
εκθεσιακές προβολές για οµάδες ελληνικών επιχειρήσεων µε πλήρως 
οργανωµένες και προκαθορισµένες επαφές και επιχειρηµατικό πρόγραµµα. 
Αυτό περιλαµβάνει την προεπιλογή των ελλήνων συµµετεχόντων σύµφωνα 
µε τις εξαγωγικές τους δυνατότητες, την προετοιµασία profiles διεθνούς 
επιχειρηµατικής συνεργασίας για κάθε µια από τις συµµετέχουσες, την 
προβολή τους στη χώρα που θα γίνει η αποστολή πολύ πριν το ταξίδι.  
 



7. Global Exports App: Η Πρώτη Mobile Εφαρµογή Για Εξαγωγείς 
Είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι ένας από τους πιο αναγκαίους και 
άµεσους αναπτυξιακούς άξονες για τη χώρα µας είναι οι εξαγωγές. Για τους 
λόγους αυτούς, ετοιµάσαµε το Global Exports App. Είναι η Πρώτη mobile 
εφαρµογή για εξαγωγείς σε όλον τον κόσµο. Είναι ένα µοναδικό και 
πρακτικό εργαλείο αναζήτησης και ανεύρεσης ειδικών εµπορικών 
πληροφοριών για τους ανθρώπους του διεθνούς εµπορίου - προσβάσιµες 
από το i-Phone ή το i-Pad τους. Περιλαµβάνει τις πιο χρήσιµες και 
πρακτικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο, σχετικές µε το διεθνές εµπόριο. Ότι 
χρειάζονται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, για να ερευνήσουν και να 
εντοπίσουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στο διεθνές περιβάλλον, θα το 
βρουν εδώ.  
 

 
 
8. ΥΠΗΡΕΣΙΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στις ξένες αγορές για τα ελληνικά  προϊόντα. Σε 
αυτό που υστερεί η χώρα µας είναι ο µη συστηµατικός τρόπο προσέγγισης 
των ξένων αγορών και η µη τεκµηριωµένες αποφάσεις σχετικά µε τις 
αγορές στόχους στο εξωτερικό. Η Global Greece αντιµετωπίζει µε επιτυχία 
και τις δυο αυτές αδυναµίες. Αναπτύξαµε µια νέα υπηρεσία που στηρίζει 
την εξαγωγική σας προσπάθεια µε συστηµατική έρευνα αγοράς. Οι 
κατηγορίες εξαγωγικών πληροφοριών που µπορούµε να καλύψουµε 
περιλαµβάνουν: Στατιστικά εισαγωγών - εξαγωγών για κάθε προϊόν και 
χώρα, ∆ασµοί -ποσοστώσεις για κάθε προϊόν και χώρα, Τάσεις και µέγεθος 
αγοράς ανά κλάδο και χώρα, Επιµελητήρια και άλλοι οργανισµοί 
υποστήριξης ανά χώρα, ∆ίκτυα διανοµής ανά κλάδο και χώρα,  ∆ιεθνείς 
εκθέσεις ανά κλάδο, χώρα και µήνα, Κλαδικές µελέτες ανά κλάδο και χώρα, 
Καταναλωτική συµπεριφορά και ιδιαιτερότητες ανά χώρα και ότι άλλο 
ψάχνετε και δεν µπορείτε να βρείτε. 
 

9. Υπηρεσία Εξαγωγικών Επαφών 
Η υπηρεσία αυτή αφορά στον εντοπισµό, έλεγχο, αξιολόγηση και 
παράδοση απλά των στοιχείων επικοινωνίας όλων των σχετικών 
επιχειρήσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη όσον 
αφορά στον κλάδο, τη δραστηριότητα και την χώρα. Θα σας παραδώσουµε 
τα στοιχεία επαφής όλων των σχετικών επιχειρήσεων στη χώρα 
ενδιαφέροντος. Η επικοινωνία και τελική διαπραγµάτευση µε τους πελάτες 
αυτούς θα είναι πάλι δική σας. 
 



10. Οδικός Χάρτης Εξαγωγών 
Είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι ένας από τους πιο αναγκαίους και 
άµεσους αναπτυξιακούς άξονες για την χώρα µας είναι οι εξαγωγές. Για 
τους λόγους αυτούς, ετοιµάσαµε - σε παγκόσµια πρώτη – τον «Ο∆ΙΚΟ 
ΧΑΡΤΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ». Είναι ένας µοναδικός, πρακτικός οδηγός για τις 
επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν εξαγωγές. Περιλαµβάνει τις πιο 
χρήσιµες και πρακτικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο, σχετικές µε το διεθνές 
εµπόριο. Ότι χρειάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, για να ερευνήσουν και 
να εντοπίσουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στο διεθνές περιβάλλον, θα το 
βρουν στο χάρτη.  
 

 

 

 
 
Περισσότερες πληροφορίες: www.globalgreece.gr 
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