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ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η GlobalGreece υποστηρίζει µε συστηµατικό τρόπο τις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης
σας Οι υπηρεσίες της GlobalGreece προσαρµόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε
επιχείρησης και δίνουν λύσεις στους τοµείς της ∆ιαµόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, της
Εξαγωγικής Πληροφόρησης και της Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Πως θα επιλέξετε τις πιο ελκυστικές αγορές για τα προϊόντα σας;
Με Έρευνα, Αξιολόγηση & Επιλογή Ξένων Αγορών

Η GlobalGreece ερευνά συστηµατικά τις ξένες αγορές και τις αξιολογεί έτσι ώστε να σας οδηγήσει σε
ορθότερη επιλογή αγοράς στόχου. Έχοντας εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες και τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται σε κάθε χώρα, η GlobalGreece διαµορφώνει την στρατηγική που αυξάνει τις πιθανότητες
επιτυχίας της εξαγωγικής σας προσπάθειας.
Πως θα εντοπίσετε ικανούς και φερέγγυους συνεργάτες στο εξωτερικό;
Με Αναζήτηση & Προεπιλογή ∆υνητικών Συνεργατών

Η GlobalGreece, έχοντας διασυνδέσεις και δίκτυα επιχειρηµατικής πληροφόρησης σχεδόν σε όλες τις
χώρες, αναζητά, επιλέγει και προτείνει δυνητικούς φερέγγυους πελάτες ή συνεργάτες µε αυστηρά κριτήρια
και προδιαγραφές. Σύµφωνα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης, η GlobalGreece
αναλαµβάνει την αναζήτηση και επιλογή ευκαιριών ή προτάσεων συνεργασίας στην διεθνή ή σε
συγκεκριµένη αγορά.
Πως θα εξασφαλίσετε τη διανοµή των προϊόντων σας;
Με Έρευνα, Αξιολόγηση & Ανάπτυξη Καναλιών ∆ιανοµής

Η GlobalGreece αξιολογεί τα κανάλια διανοµής για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Για να διασφαλίσει
ότι το εξαγώγιµο προϊόν ή υπηρεσία θα φθάσει στον τελικό καταναλωτή στον σωστό χρόνο και µε το
χαµηλότερο δυνατό κόστος, η GlobalGreece διαµορφώνει συγκεκριµένες προτάσεις για έρευνα,
αξιολόγηση, προσέγγιση αλλά και ανάπτυξη των καταλληλότερων δικτύων διανοµής για τα προϊόντα σας
στις ξένες χώρες.

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!

Στο σηµερινό ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, οι διαφορές του καλού από το
καλύτερο είναι ελάχιστες! Τη διαφορά κάνουν οι γνώσεις, η οργάνωση, η επιµονή και η
συνεχής βελτίωση σε όλα τα επίπεδα!
Μαζί µπορούµε να πετύχουµε!
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