15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

1. Διαμόρφωση 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.
5.000 euro
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 Διεθνούς Εμπορίου (Διοίκησης 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
1200 euro / 6ωρο σεμινάριο
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 - Διείσδυση 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 Δίκτυα Διανομής Διεθνώς - Εξεύρεση Εμπορικών
Επαφών - Αξιοποιήστε τις Δυνατότητες του Διαδικτύου κλπ. Δείτε τον πίνακα περιεχομένων click
50 euro

4. Αναζήτηση Πελατολογίου/ Δικτύων Διανομών Ανά Χώρα Και 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 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.
2.000 euro
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. Διαθέτουμε 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.
2.000 euro
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. Δεν είναι απλά μια μεθοδολογία αλλά και ένα πρακτικό εργαλείο για την λήψη των
δύσκολων αποφάσεων σας. Δείτε τι καλύπτει (click).
90 euro
7. Ανάπτυξη Κοινών Δράσεων 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
Κόστος κατά περίπτωση
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.
Κόστος κατά περίπτωση
9. Οργάνωση Διεθνών 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.
Κόστος κατά περίπτωση
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. Διαθέτουμε 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.
Κόστος κατά περίπτωση
11. Σύστημα τακτικής επικοινωνίας με τα μέλη, τους φορείς και αλλά
εξειδικευμένα κοινά
Ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας και της ταχύτητας. Πολλά εξαρτώνται απο την επικοινωνιακή
δυνατότητα κάθε οργανισμού ή επιχείρησης. Ένα απο τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει σε μεγάλο
βαθμό ειναι 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.
Κόστος κατά περίπτωση
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.
45-150 euro / μάθημα
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.
Κόστος κατά περίπτωση
14. Global Greece's Export Bookmarks Τα 1000 Καλύτερα Sites Για Το Διεθνές Εμπόριο
Στην προσπάθεια μας να βοηθήσουμε – σε αυτή την δύσκολη περίοδο – την επιχειρηματική εξωστρέφεια,
ετοιμάσαμε και σας στέλνουμε κάτι άμεσα αποτελεσματικό: Διαβάσαμε, ψάξαμε, βρήκαμε, τεστάραμε στην
πράξη, βαθμολογήσαμε και .... καταλήξαμε: Αυτές είναι οι 1000 πιο χρήσιμες και πρακτικές διευθύνσεις
στο διαδίκτυο, σχετικές με το διεθνές εμπόριο.
Εάν ασχολείστε με οποιονδήποτε τρόπο με ξένες αγορές, oτι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ!
Οργανωμένο και ομαδοποιημένο σε 34 κατηγορίες πληροφοριών, όπως κλαδικές μελέτες, εξαγωγικές
διαδικασίες, κατάλογοι επιχειρήσεων, ενδιάμεσοι φορείς στήριξης, πολιτισμικές διαφορές,
χρηματοοικονομικά, μεταφορές & logistics, νομικά, διεθνείς εκθέσεις κλπ.
Απλά κάντε click εδώ!
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.
150.000/ χρόνο για 30 επιχειρήσεις.
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