ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Οι υπηρεσίες της GlobalGreece προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε κλάδου ή περιοχής.
∆ίνουν στήριξη, λύσεις και απαντήσεις στους τοµείς της Εξαγωγικής Στρατηγικής, της Εξαγωγικής
Πληροφόρησης και της Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

1. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Πως θα αντιµετωπίσετε τους ανταγωνιστές σας;

Με ∆ιαµόρφωση Εθνικής, Κλαδικής Ή Περιφερειακής Εξαγωγικής
Στρατηγικής
Η GlobalGreece έχει την εµπειρία και αναλαµβάνει την διαµόρφωση µακροχρόνιων σχεδίων
εθνικής, κλαδικής ή και περιφερειακής εξαγωγικής στρατηγικής.
Μια τέτοια στρατηγική καλύπτει στόχους, επιλογή προϊόντων και αγορών, ροή πληροφοριών από
και προς τις αγορές, προτεινόµενες δράσεις, χρονοδιαγράµµατα, και µηχανισµούς ευθύνης,
υποστήριξης και ελέγχου.
Πως θα αυξήσετε τις εξαγωγές του κλάδου ή της περιοχής σας;

Με Οργάνωση & Στήριξη Προγραµµάτων Ανάπτυξης Εξαγωγών
(Export Development Plans)
Η GlobalGreece αναλαµβάνει την προετοιµασία και υλοποίηση κοινών εξαγωγικών δράσεων µε
σαφείς και ξεκάθαρους στόχους και σαφώς προδιαγεγραµµένες δράσεις. Ακολουθώντας
συστηµατικά τις πιο σύγχρονες µεθοδολογίες, η GlobalGreece εντοπίζει τα κενά και τις ανάγκες των
διεθνών αγορών και προτείνει εξαγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα των κλαδικών & περιφερειακών οργανισµών.
Με ποιο τρόπο θα ενώσετε τις δυνάµεις σας;

Με 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.

2. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Πως θα έχετε έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση;

Με Χρήση Συστηµάτων Ροής Επιχειρηµατικών Πληροφοριών &
Ευκαιριών
Η GlobalGreece, έχοντας µεγάλη εµπειρία στον σχεδιασµό τέτοιων συστηµάτων, αναλαµβάνει την
εγκατάσταση και την λειτουργία διαδικτυακών συστηµάτων που συλλέγουν, επεξεργάζονται και
διαχέουν χρήσιµη και επιλεγµένη επιχειρηµατική πληροφόρηση µε τον ταχύτερο και πιο οικονοµικό
τρόπο.

Πως θα βελτιώσετε τις υπηρεσίες σας;

Με Εξαγωγική Εκπαίδευση & Συνεχής Καθοδήγηση
Η GlobalGreece, µε την εξαγωγική εκπαίδευση που προσφέρει, βελτιώνει τις προσφερόµενες
υπηρεσίες των συλλογικών φορέων προς τις επιχειρήσεις µέλη τους. Η εξειδικευµένη και συνεχής
καθοδήγηση αξιοποιεί τον χρόνο, τις γνώσεις και τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού των
φορέων και βελτιώνει την απόδοση των εξαγωγικών τους προσπαθειών.
Πως θα επιλέξετε τις πιο ελκυστικές αγορές για τα προϊόντα σας;

Με Έρευνα, Αξιολόγηση & Επιλογή Ξένων Αγορών
Η GlobalGreece, µε την συστηµατική αξιολόγηση των ξένων αγορών, σας οδηγεί σε ορθότερη
επιλογή αγοράς στόχου µε αυξηµένες δυνατότητες επιτυχίας και µικρότερο ρίσκο. Οι καταναλωτικές,
οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές διαφορές που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές είναι
τεράστιες. Η εκ των προτέρων γνώση και προσαρµογή της όποιας συλλογικής προσπάθειας στις
διαφορές αυτές, αλλά και στις ιδιαιτερότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζονται εκεί, οδηγούν σε µια
αποτελεσµατικότερη κλαδική ή περιφερειακή εξαγωγική προσπάθεια.
Πως θα εντοπίσετε ικανούς και φερέγγυους συνεργάτες στο εξωτερικό;

Με Έλεγχο & Προεπιλογή ∆υνητικών Συνεργατών
Η GlobalGreece, έχοντας διασυνδέσεις και δίκτυα επιχειρηµατικής πληροφόρησης σχεδόν σε όλες
τις χώρες εντοπίζει, ελέγχει και προεπιλέγει δυνητικούς πελάτες ή συνεργάτες µε αυστηρά κριτήρια
και προδιαγραφές.

3. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πως θα βελτιώσετε την εικόνα σας στο εξωτερικό;

Με Οργάνωση & Υλοποίηση Επιλεγµένων Προωθητικών ∆ράσεων
Η GlobalGreece, για να εξασφαλισθεί η επιτυχία εισόδου σε µια νέα αγορά, αναλαµβάνει την
συστηµατική οργάνωση και υλοποίηση κοινών προωθητικών δράσεων στο εξωτερικό µε τεχνικές
direct marketing που µειώνουν το κόστος και βελτιώνουν τα αποτελέσµατα.

Πως θα προβάλετε τα προϊόντα σας;

Με 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.
Πως θα στηρίξετε τον µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων;

Με 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.
Πως θα βελτιώσετε την επικοινωνία σας µε το εξωτερικό;

Με Επιµέλεια & Έκδοση Επιχειρηµατικών Newsletters, Καταλόγων,
Κλαδικών ή Περιφερειακών Εξαγωγικών Προφίλ & Ηλεκτρονικών
Εκδόσεων
Η GlobalGreece αναλαµβάνει την προετοιµασία και την έκδοση επιχειρηµατικών καταλόγων, την
έκδοση ελληνικών ή και ξενόγλωσσων ενηµερωτικών εντύπων, την επιµέλεια ηλεκτρονικών
επιχειρηµατικών newsletters και ειδικών εντύπων παρουσίασης και προβολής του εξαγωγικού
επιχειρηµατικού δυναµικού ενός κλάδου ή µιας περιοχής.
Η Εµπειρία Μας...

Η GlobalGreece µε την εµπειρία της στους τοµείς της Εξαγωγικής Στρατηγικής, της Εξαγωγικής
Πληροφόρησης και της Εξαγωγικής Ανάπτυξης µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στις
εξαγωγικές σας δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποια από τα σηµαντικότερα Projects
που έχουν εµπλουτίσει την εµπειρία µας:
• Η οργάνωση όλων των εκδηλώσεων Europartenariat στην Ελλάδα
• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση του portal διαρκούς ενηµέρωσης επιχειρηµατικών
πληροφοριών του υπουργείου εξωτερικών www.agora.mfa.gr
• Η ανάπτυξη της πρότασης για την εθνική στρατηγική των ελληνικών εξαγωγών
• Η οργάνωση πάνω από πενήντα εµπορικών αποστολών στο εξωτερικό
• Η δηµιουργία του διαδικτυακού σύστηµα ανεύρεσης διεθνών συνεργατών
e-parteneriat.net
• Η συµβολή µας στη συνεχή ανάπτυξη του Συνδέσµου Εξαγωγέων Β.Ε.
• Η εµπλοκή µας στην δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου Θεσσαλονίκης και
στην διοργάνωση των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ανάπτυξης Εξαγωγών
• Η δηµιουργία πολλών επιχειρηµατικών βάσεων δεδοµένων
• Η οργάνωση των εκδηλώσεων ευρωβαλκανικής συνεργασίας Balkan Partenariat και
Balkan&Black Sea Partnership
• Η προσπάθεια δικτύωσης των απόδηµων ελλήνων επιχειρηµατιών www.e-bnha.gr
• Η έκδοση πολλών Καταλόγων Εξαγωγέων και άλλων εξειδικευµένων δράσεων.
Η χώρα µας έχει ανάγκη από περισσότερες και πιο ανταγωνιστικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις. Μαζί µπορούµε να το πετύχουµε!
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