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ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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 προετοιµαστείτε για τις εξαγωγικές σας δραστηριότητες;
Με Έλεγχο Εξαγωγικής Ετοιµότητας

Η GlobalGreece ελέγχει την εξαγωγική ετοιµότητα της επιχείρησης σας ώστε να προετοιµαστείτε καλύτερα
και να µειώσετε τους κινδύνους της εξαγωγικής σας δραστηριότητας. Ο έλεγχος αφορά στις δυνατότητες
αλλά και στις αδυναµίες της επιχείρησης, στα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες, στις δραστηριότητες
marketing, στην οργάνωση και διοίκηση, στις παραγωγικές δυνατότητες, στην χρηµατοοικονοµική
ευχέρεια, στις δυνατότητες έρευνας αγορών και, το κυριότερο, στην δέσµευση χρόνου και πόρων για µια
συστηµατική εξαγωγική ανάπτυξη.
Πως θα διασφαλίσετε την επιτυχία στις εξαγωγικές σας δραστηριότητες;
Με ∆ιαµόρφωση Προγραµµάτων Εξαγωγικής Ανάπτυξης
(Export Marketing Plans)

Η GlobalGreece προετοιµάζει και στηρίζει την υλοποίηση προγραµµάτων εξαγωγικής ανάπτυξης.
Χρησιµοποιώντας συστηµατικά τις πιο σύγχρονες µεθοδολογίες, η GlobalGreece εντοπίζει και συνδυάζει
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της επιχείρησης σας µε τα κενά και τις ανάγκες των αγορών που
επιλέγονται. Η GlobalGreece προτείνει στόχους και προδιαγεγραµµένες δράσεις που αξιοποιούν τις
δυνατότητες και τους πόρους της κάθε επιχείρησης.

Πως θα διασφαλίστε την διάρκεια στις εξαγωγικές σας δραστηριότητες;
Με Παροχή Εξατοµικευµένης Εξαγωγικής Καθοδήγησης
(Export Coaching)

Η GlobalGreece αξιοποιεί τον χρόνο, τις γνώσεις και τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού της
επιχείρησης σας. Η GlobalGreece προσφέρει εξατοµικευµένη εξαγωγική καθοδήγηση από ειδικούς που
αξιολογούν, προτείνουν, αλλά και στηρίζουν τις αποφάσεις και δράσεις σας.

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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