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1. ∆ιαµόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο 
Η GlobalGreece έχει την εµπειρία και αναλαµβάνει την διαµόρφωση µακροχρόνιων σχεδίων 
εθνικής, κλαδικής ή και περιφερειακής εξαγωγικής στρατηγικής. Μια τέτοια στρατηγική καλύπτει 
ανάλυση της τοπικής εξαγωγικής δυναµικής, την 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 GlobalGreec είναι η µοναδική εταιρία συµβούλων στην Ελλάδα που ειδικεύεται στην εξαγωγική 
στήριξη και στην διοργάνωση σειράς εξειδικευµένων σεµιναρίων για επιχειρηµατίες, διευθυντικά 
στελέχη και συµβούλους µε τεχνικά θέµατα ∆ιεθνούς Εµπορίου (∆ιοίκησης και marketing). Τα 
σεµινάρια µας µπορεί να είναι µεµονωµένα θέµατα προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες είτε 
ολοκληρωµένα προγράµµατα προσαρµοσµένα στις δικές σας ανάγκες. 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 Akademie Baden-Württemberg, την Εξαγωγική 
Ακαδηµία του Πανεπιστηµίου Reutlingen, που εδώ και χρόνια κατέχει την πρώτη θέση ανάµεσα 
στις καλύτερες σχολές διεθνούς εµπορίου στη Γερµανία 
 
3. Οδηγός Εξαγωγικής Ανάπτυξης 
Οι περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν βασικά προβλήµατα γνώσεων για να 
ξεκινήσουν εξαγωγές. Μπορούµε να ετοιµάσουµε ένα πρακτικό –έντυπο ή ηλεκτρονικό - οδηγό 
που βήµα προς βήµα θα βοηθά τις επιχειρήσεις µέλη σας στην συστηµατική ανάπτυξη των 
εξαγωγών τους. Κάποια από τα προβλήµατα στα οποία δίνει λύσεις ένας τέτοιος οδηγός είναι: 
Εισαγωγή στις Εξαγωγές - Tι είναι η Παγκοσµιοποίηση & πως επιτυγχάνετε η Σύγχρονη 
Επιχειρηµατική Ανάπτυξη - ∆ιείσδυση στις Παγκόσµιες Αγορές: Η µόνη επιλογή για τη Σύγχρονη 
Ελληνική Επιχείρηση - Κτίζοντας την Επιτυχία στις Ελληνικές Εξαγωγές - Οδηγίες για Έρευνα 
Εξαγωγικών Αγορών - Πήγες Παροχής Πληροφοριών για τις Αγορές του Εξωτερικού - Επιλογή 
Αγορών του Εξωτερικού - Τρόποι Εισόδου σε µια Ξένη Αγορά - Πως Λειτουργούν τα ∆ίκτυα 
∆ιανοµής ∆ιεθνώς - Εξεύρεση Εµπορικών Επαφών - Αξιοποιήστε τις ∆υνατότητες του ∆ιαδικτύου 
κλπ. ∆είτε τον πίνακα περιεχοµένων click 
  
4. Αναζήτηση Πελατολογίου/ ∆ικτύων ∆ιανοµών Ανά Χώρα Και Κλάδο για τους τοπικούς 
εξαγωγείς 
Μια χρήσιµη υπηρεσία για όλα σας τα µέλη που µπορεί να διατεθεί µε ειδικές τιµές µελών.  
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 στην 
χώρα που θα επιλέξετε και που ενδιαφέρονται για τα δικά σας προϊόντα. Μια χρήσιµη υπηρεσία 
για όλα σας τα µέλη που µπορεί να διατεθεί µε ειδικές τιµές µελών. 
 
5. Αναζήτηση Προµηθευτών Από Το Εξωτερικό 
Στην Global Greece αναλαµβάνουµε την αναζήτηση και την επιλογή των κατάλληλων συνεργατών 
σε όλες (σχεδόν) χώρες του κόσµου. Έχουµε την τεχνογνωσία και τα µέσα. ∆ιαθέτουµε ένα 
διεθνές δίκτυο 92 συνεργατών που γνωρίζουν την τοπική τους αγορά και τις τοπικές επιχειρήσεις.  
Ερευνούµε,  εντοπίζουµε, ελέγχουµε, επικοινωνούµε, αξιολογούµε και τελικά σας προτείνουµε  
δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς που έχουν τις δυνατότητες που ζητάτε και είναι συµβατοί µε την 
δική σας επιχείρηση. 
Σας παραδίδουµε τα στοιχεία επικοινωνίας και το αναλυτικό προφίλ επιχειρήσεων σε µια 
συγκεκριµένη χώρα που ικανοποιούν τα κριτήρια που θα θέσετε εσείς ή οι επιχειρήσεις µέλη σας.  
 
6. Οδηγός Νέων Εξαγωγέων 
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. Ο Οδηγός Νέων 
Εξαγωγέων έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει συστηµατικά και άµεσα τις επιχειρήσεις που θέλουν 
να αναπτύξουν διεθνή εµπορική δραστηριότητα. ∆εν είναι απλά µια µεθοδολογία αλλά και ένα 
πρακτικό εργαλείο για την λήψη των δύσκολων αποφάσεων σας. ∆είτε τι καλύπτει (click).  

 
7. Ανάπτυξη Κοινών ∆ράσεων Οµάδων Εξαγωγικών Επιχειρήσεων 
Η GlobalGreece δρα ως καταλύτης αναπτύσσοντας δράσεις εξωστρέφειας για λογαριασµό 
συλλογικών και κλαδικών φορέων, µε την συµµετοχή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων που  
αλληλοκαλύπτουν και συµπληρώνουν η µία την άλλη. Ένα παράδειγµα θα ήταν η αρτιότερη 
προετοιµασία 15-20 επιχειρήσεων µελών σας από συγκεκριµένο κλάδο, στην συµµετοχή τους σε 
κάποια διεθνή έκθεση, ή µια αναλυτική κλαδική έρευνα αγοράς πχ του Ελαιολάδου σε κάποια 
συγκεκριµένη χώρα ή των διαθέσιµων δικτύων διανοµής στην χώρα αυτή, για κοινή χρήση από 
µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων 
 
 
 
8. Οργάνωση Εµπορικών Αποστολών                              
Η GlobalGreece 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, η προετοιµασία profiles διεθνούς επιχειρηµατικής 
συνεργασίας για κάθε µια από τις συµµετέχουσες, την προβολή τους στην χώρα που θα γίνει η 



αποστολή πολύ πριν το ταξίδι, την αναζήτηση και τον προκαθορισµό προσωπικών συναντήσεων 
για κάθε µια ελληνική επιχείρηση. Ενδεικτικές τις σχετικής τεχνογνωσίας µας είναι η εµπλοκή µας 
µε τις εκδηλώσεις Partenariat στην Ασία και µε τις εκδηλώσεις B2Fair στην έκθεση του Ανοβέρου.  
 
9. Οργάνωση ∆ιεθνών Εκδηλώσεων Επιχειρηµατικής Συνεργασίας 
Η GlobalGreece έχει την εµπειρία και την δυνατότητα οργάνωσης και στήριξης διεθνών 
εκδηλώσεων κάθε µεγέθους. Η οργάνωση ενός event, όπου οι επιχειρηµατίες έχουν την 
δυνατότητα να εντοπίσουν και να συναντήσουν πρόσωπο µε πρόσωπο επιλεγµένους δυνητικούς 
συνεργάτες κάτω από την ίδια στέγη, προσφέρει τεράστιες οικονοµίες κλίµακας και απτά 
αποτελέσµατα. Προτείνεται η διοργάνωση είτε κάποιας διεθνής εκδήλωσης τοπικά είτε η 
συµµετοχή επιχειρήσεων της περιοχής σε κάποια µεγάλη κλαδική έκθεση του εξωτερικού. Εµείς 
θα αναλάβουµε να βρούµε και να προκαθορίσουµε συναντήσεις µε επιλεγµένες ξένες επιχειρήσεις 
που ενδιαφέρονται να συναντήσουν τους έλληνες συµµετέχοντες. 
 
10. Κατάρτιση, κωδικοποίηση, έκδοση και διεθνής προώθηση επιχειρηµατικών καταλόγων 
Αναλαµβάνουµε την κατάρτιση και έκδοση εξειδικευµένων καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή για εξαγωγικές ή άλλες επιχειρήσεις. ∆ιαθέτουµε την τεχνογνωσία συλλογής, ελέγχου, 
οργάνωσης, ταξινόµησης σχετικών πληροφοριών καθώς και την υποδοµή για τακτική επικοινωνία 
µε χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη την χώρα.  
Η εµπειρία µας µε του Καταλόγους Εξαγωγέων του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, των 
καταλόγων των εκδηλώσεων Partenariat, την ηλεκτρονική πύλη για τους απόδηµους έλληνες 
επιχειρηµατίες του ΣΑΕ, και το portal των εµπορικών ακολούθων που στήσαµε για το ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών agora.mfa,gr εγγυώνται τα αποτελέσµατα. 
 
11. Σύστηµα τακτικής επικοινωνίας µε τα µέλη, τους φορείς και αλλά εξειδικευµένα κοινά 
Ζούµε στην εποχή της επικοινωνίας και της ταχύτητας. Πολλά εξαρτώνται από την επικοινωνιακή 
δυνατότητα κάθε οργανισµού ή επιχείρησης. Ένα από τα εργαλεία που έχουµε αναπτύξει σε 
µεγάλο βαθµό είναι αυτό του email marketing, δηλαδή αποτελεσµατική & στοχευόµενη 
επικοινωνία µε το χαµηλότερο κόστος ανά παραλήπτη.  Η νέα υπηρεσία στηρίζετε σε δύο 
συστήµατα: Μια συστηµατικά συντηρηµένη βάση δεδοµένων και ένα αυτόµατο σύστηµα 
αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών µηνυµάτων, newsletters, προωθητικών ενεργειών κλπ. 
Η βάση που έχουµε αναπτύξει εδώ και τρία χρόνια αποτελείται από χιλιάδες διασταυρωµένες και 
επικυρωµένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οµαδοποιηµένες σε 70 κατηγορίες. 
Επιχειρήσεις, φορείς, στελέχη, πολιτικοί, επαγγελµατίες, µέσα µαζικής ενηµέρωσης αλλά και 
επιλεγµένοι ιδιώτες αποτελούν µια βάση µε µοναδικές δυνατότητες.  
 
12. Εξαγωγική Κατάρτιση Από Απόσταση e-learning 
Από τη νέα πρωτοποριακή της πλατφόρµα e-learning www.globalgreece-academy.com η Global 
Greece παρέχει πλέον και υπηρεσίες e-learning- εκπαίδευση από απόσταση- σε εξειδικευµένα 
θέµατα διεθνούς εµπορίου.  Μέσω της πλατφόρµας αυτής επιχειρηµατίες, στελέχη & σύµβουλοι 



επιχειρήσεων και φοιτητές µπορούν πλέον να καταρτιστούν σε χρόνο που επιλέγουν και χωρίς να 
επηρεάζονται από την γεωγραφική απόσταση που χωρίζει εισηγητές και εκπαιδευόµενους. Κάθε 
µάθηµα περιλαµβάνει εκτός από την βασική παρουσίαση µια µεγάλη ποικιλία υποστηρικτικού 
υλικού για περαιτέρω εµβάθυνση και µελέτη, όπως παρουσιάσεις, βιβλία σε ηλεκτρονική µορφή, 
σχετικά αρχεία pdf και video, εργασίες και επιλεγµένες προτεινόµενες συνδέσεις στο διαδίκτυο.  
Τα σεµινάριά της Global Greece Academy καλύπτουν µε τον πιο συστηµατικό και αποτελεσµατικό 
τρόπο τις εξειδικευµένες εκπαιδευτικές ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηµατία και στελέχους που 
ενδιαφέρεται για τα θέµατα της παγκοσµιοποίησης, του ανταγωνισµού, των εξαγωγών και του 
διεθνούς εµπορίου γενικότερα, επαγγελµατικά ή και ακαδηµαϊκά.  
 
13. Εξειδικευµένες Συµβουλές Από Τους Καλυτέρους Στην 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) 
Κάντε κλικ για να δείτε τα θέµατα στα οποία µπορούµε να σας φέρουµε σε επαφή µε τους 
καλύτερους. 
 
14. Global Exports App:  Η Πρώτη mobile εφαρµογή για εξαγωγείς 
Είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι ένας από τους πιο αναγκαίους και άµεσους αναπτυξιακούς 
άξονες για την χώρα µας  είναι οι εξαγωγές. Οι υπάρχοντες αλλά κυρίως οι εν δυνάµει 
εξαγωγείς χρειάζονται άµεση και πρακτική υποστήριξη για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που 
υπάρχουν στην παγκόσµια αγορά.  
Για τους λόγους αυτούς, ετοιµάσαµε το Global Exports App    Είναι η Πρώτη mobile εφαρµογή 
για εξαγωγείς σε όλο τον κόσµο. Σχεδιάστηκε από την ελληνική εταιρία υποστήριξης διεθνούς 
εµπορίου Global Greece. Είναι ένα µοναδικό  & 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. 
 Αναλύσεις αγορών, τάσεις χωρών & κλάδων, κατάλογοι δυνητικών συνεργατών, στατιστικά, 
εξαγωγικές διαδικασίες, διεθνείς εκθέσεις, προκηρύξεις, κλαδικές αναλύσεις, χρήσιµα 
εργαλεία και άλλα πολλά. Οι ελληνικές επιχειρήσεις στην παρούσα συγκυρία έχουν άµεση 
ανάγκη από χρήσιµα εργαλεία και αποτελεσµατική πληροφόρηση. 
 
15. Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης Εξαγωγών Σε Τοπικό Ή Κλαδικό Επίπεδο. 



Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στις ξένες αγορές. Σε αυτό που υστερεί η χώρα µας είναι ο 
συστηµατικός τρόπο προσέγγισης µιας ξένης αγοράς και το εξαγωγικό marketing που (δεν) 
εφαρµόζουν οι περισσότερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες της Global Greece 
αντιµετωπίζουν µε επιτυχία και τις δυο αυτές αδυναµίες. Όποια επιχείρηση θέλει να επιβιώσει 
µετά την παρατεταµένη οικονοµική κρίση και να αναπτυχθεί πέρα από αυτή, θα πρέπει να 
αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να δηµιουργεί αξία και να µπορεί να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τον 
διεθνή ανταγωνισµό. 
Έχουµε ετοιµάσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης για την προετοιµασία και ανάπτυξη των 
εξαγωγών σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο. Το προτεινόµενο πρόγραµµα είναι διάρκειας ενός έτους 
και στοχεύει στην ανάπτυξη των εξαγωγών τριάντα κάθε φορά επιλεγµένων  επιχειρήσεων. Το 
πρόγραµµα στην συνέχεια µπορεί να προσαρµοστεί και να υλοποιηθεί εκ νέου µε άλλες 
επιχειρήσεις, κλάδους ή ξένες αγορές.  
 
16. Οδικός Χάρτης Εξαγωγών 
Είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι ένας από τους πιο αναγκαίους και άµεσους αναπτυξιακούς 
άξονες για την χώρα µας  είναι οι εξαγωγές. 
Οι υπάρχοντες αλλά κυρίως οι εν δυνάµει εξαγωγείς χρειάζονται άµεση και πρακτική 
υποστήριξη από την πολιτεία και τους συλλογικούς τους φορείς. 
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 στον χάρτη που ετοιµάσαµε. 
Προσαρµόζουµε για σας όλο το εικαστικό και τα στοιχεία του εξωφύλλου, οπισθόφυλλου, τα 
χρώµατα και το λογότυπο σας, περιλάβετε χαιρετισµό και φωτογραφία και µοιράστε τον στα µέλη 
σας! 
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