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ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πως θα προωθήσετε τα προϊόντα σας;
Με Οργάνωση & Υλοποίηση ∆ιεθνών Προωθητικών ∆ράσεων

Η GlobalGreece προτείνει προωθητικές δράσεις που µειώνουν το κόστος και βελτιώνουν τα
αποτελέσµατα. Για να εξασφαλισθεί η επιτυχία εισόδου σε µια νέα αγορά, η GlobalGreece αναλαµβάνει
την οργάνωση και υλοποίηση προωθητικών δράσεων στο εξωτερικό µε τεχνικές direct marketing.
Πως θα εντοπίσετε νέους προµηθευτές στο εξωτερικό;
Με Αναζήτηση & Επιλογή Προµηθευτών Ή Παραγωγής Στο Εξωτερικό

Η GlobalGreece αναζητά και προτείνει επιλεγµένους δυνητικούς προµηθευτές µε φθηνότερα ή καλύτερα
προϊόντα ή πρώτες ύλες από το εξωτερικό ή υπεργολάβους για παραγωγή σε άλλες χώρες σύµφωνα µε τις
δικές σας απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Πως θα συνεργαστείτε µε άλλους συναδέλφους;
Με Ανάπτυξη Κοινών Επιχειρηµατικών ∆ράσεων

Η GlobalGreece δρα ως καταλύτης αναπτύσσοντας δράσεις εξωστρέφειας µε την συµµετοχή
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων που αλληλοκαλύπτουν και συµπληρώνουν η µία την άλλη, που
µοιράζονται κανάλια διανοµής, που αξιοποιούν τις διεθνείς ευκαιρίες ενώνοντας τις δυνάµεις τους. Οι
κοινές επιχειρηµατικές προσπάθειες, που µεγιστοποιούν την επιτυχία των εξαγωγικών δραστηριοτήτων
σας, είναι η δική µας απάντηση στο µικρό µέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων.
Πως θα στελεχώσετε την επιχείρηση σας µε ικανά και έµπειρα στελέχη;
Με Προεπιλογή Ειδικευµένων Στελεχών Εξαγωγικών Τµηµάτων

Η GlobalGreece είναι σε συνεχή επικοινωνία µε τις επιχειρήσεις και τα στελέχη. Η GlobalGreece
αναλαµβάνει την ανεύρεση και προεπιλογή ικανών και έµπειρων στελεχών για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις
όπως επίσης και την ανεύρεση κατάλληλων θέσεων για τα στελέχη που ενδιαφέρονται.

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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