ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕΒ

Ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για δυναμική
είσοδο σε αγορές του εξωτερικού.

Εξειδίκευση εμπορικών & εξαγωγικών γνώσεων που περιλαμβάνει:
Διαδικτυακή αξιολόγηση της εξαγωγικής ωριμότητας της επιχείρησης
	Εργαστήριο προετοιμασίας σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης, ανάλυσης αγορών,
επιλογής προορισμών, προετοιμασίας, προώθησης και προβολής προϊόντων
	Εργαστήριο ανάπτυξης σε θέματα διεθνών συνεργασιών, incoterms,
διαπραγματεύσεων, εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβάσεων,
πληρωμών, παράδοσης και διανομής
	Εργαστήριο διοίκησης με πρακτικές λύσεις βελτίωσης των εξαγωγικών επιδόσεων
Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας υποστηριζόμενης από Google Apps,
με ψηφιακή βιβλιοθήκη, online βοηθήματα και επιπλέον video-μαθήματα
Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται δυο φορές τον χρόνο από κορυφαία στελέχη της αγοράς.

ΣΥΜΜΕΤΟΧH

Τα εργαστήρια παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ σε ένα στέλεχος κάθε μέλους του ΣΕΒ. Τηρείται σειρά
προτεραιότητας, με προϋπόθεση τη συμπλήρωση της διαδικτυακής αξιολόγησης εδώ
Επιπλέον στελέχη από μέλη του ΣΕΒ, συμμετέχουν με συμβολική χρέωση €200 ανά εργαστήριο.

Πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση που περιλαμβάνει:
Αγορές - στόχους: αναλύσεις 50 χωρών, με εξαγωγικές προοπτικές
Κλάδους - στόχους: κλαδικές αναλύσεις, καταναλωτικές συνήθειες
και ανάλυση ανταγωνισμού στις αγορές - στόχους
Τάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, ανά κλάδο
Σημαντικά έργα υποδομών, ενέργειας και κατασκευών σε επιλεγμένες χώρες
Οι αναλύσεις συμπεριλαμβάνουν στοιχεία και εκτιμήσεις του Ομίλου Fitch.

ΣΥΜΜΕΤΟΧH

Για το 2017, τα μέλη του ΣΕΒ έχουν ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στις αναλύσεις
(α) των αγορών - στόχων, (β) δυο κλάδων - στόχων, (γ) τάσεων ενός κλάδου
στο παγκόσμιο εμπόριο, (δ) σημαντικών έργων σε μια χώρα.
Οι παραπάνω αναλύσεις θα είναι σταδιακά διαθέσιμες.
Το τυπικό κόστος τους στην αγορά υπερβαίνει τα €5.000.

Υπηρεσίες δικτύωσης και επιχειρηματικών συνεργασιών που περιλαμβάνουν:
 νημερωτικές συναντήσεις για τις εμπορικές διαδικασίες
Ε
και πρακτικές σε διεθνείς αγορές
Επιχειρηματικές αποστολές στην Ελλάδα και εξωτερικό
Ανίχνευση ευκαιριών σε επιλεγμένες αγορές και ενημέρωση
των μελών για απευθείας διερεύνηση
Ευκαιρίες χρηματοδότησης από ελληνικά και διεθνή τραπεζικά ιδρύματα
Πρόγραμμα μεντόρων: σύνδεση με κορυφαίους επιχειρηματίες
και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων για διάχυση εξειδικευμένων πρακτικών

ΣΥΜΜΕΤΟΧH

Δωρεάν στα μέλη του ΣΕΒ.
Τα μέλη καλύπτουν μόνο τα κόστη μετάβασης και διοργάνωσης των αποστολών.
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για αγορές - στόχους, εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

Τομέας Αναπτυξιακών Πολιτικών και Εξωστρέφειας

Τ. +30 211 5006 120
Ε. ir@sev.org.gr

