Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα:
«Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος
και εξαγωγικές διαδικασίες».

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), διοργανώνει διήμερο Δωρεάν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας
συνολικά 8 ωρών στο πλαίσιο υποστήριξης της εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων-Μελών του και του στόχου
του να ενισχύει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρει με θέμα:
«Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες»
τη Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 17:00 – 21:00, στη Συνεδριακή Αίθουσα του ΒΕΑ
(Ακαδημίας 18 Αθήνα 1ος όροφος).
Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι Εξαγωγείς και οι εν δυνάμει
Εξαγωγείς για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια. Τα θέματα που θα
αναπτυχθούν κατά τις δύο ημέρες διεξαγωγής του, είναι τα ακόλουθα:
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Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design,
συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.
Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.
Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.
Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.
Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.
Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.
Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).
Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.
Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.
Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.
Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.
Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.
Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.
Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.
Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λπ.
Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση
φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)
Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών
μας ακολούθων.

Εισηγητής: κος Γεώργιος Παπαστεργιόπουλος – Δ/ντής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων του
Enterprise Greece.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:Το σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν στις Επιχειρήσεις-Μέλη του ΒΕΑ που
είναι ταμειακά ενήμερες.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης εφόσον παρακολουθήσουν το σεμινάριο και τις δύο
ημέρες.
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Δήλωση Συμμετοχής

ΕΔΩέως την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΒΕΑ τηλ. 2103680878-2103680879.

