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Σχεδιάζου με και υ λοποιού με στρατηγικές εξαγωγής και εγκατάστασης αγροδιατροφικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού .

ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Case Study

Αξιολογήστε την εξαγωγική σας ικανότητα.
Μια εξαγωγική δραστηριότητα απαιτεί σοβαρή προετοιμασία για να
μπορέσει να έχει μέλλον. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει μία
εταιρία πριν αλλά και ακόμη εφόσον έχει ξεκινήσει εξαγωγική δράση είναι
να μελετήσει και να αναλύσει το προϊόν και τον εαυτό της.
Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του fooditerranean project να υποστηρίξει
μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις να εξάγουν τα προϊόντα τους πιο
αποτελεσματικα, μελετάμε επιλεγμένες επιχειρήσεις, προκειμένου να
εντοπίσουμε τα θετικά και αρνητικά τους στοιχεία, να αξιολογήσουμε την
εξαγωγική τους ικανότητα και να δώσουμε κάποιες συστάσεις για την
βελτίωσή τους.

FOODITERRANEAN: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Σκόπος της μελέτης είναι να προσφέρουμε τα αποτελέσματά και τις
συστάσεις στις εταιρίες που θα συμμετέχουν, οι οποίες θα έχουν
πρόσβαση στις μελέτες άλλων εταιριών, μέσω το fooditerranean project.

Το εγχείρημα περιλαμβάνει:
Η ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ...

Μία προσωπική συνέντευξη με τον υπεύθυνο του εμπορικού τμήματος, αλλά πιθανόν και με άλλους εργαζόμενους της
εταιρίας.

Ένα τρίλεπτο βίντεο, όπου θα γυριστεί κατά την διάρκεια της συνέντευξης, και στο οποίο θα περιγράφει τα προϊόντα της
εταιρίας, τα σημεία διαφοροποιήσης, και την ιστορία του brand.(Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί από γραπτή
επιστολή από τον υπεύθυνο)

Δημιού ργησε, Συ νεργάσου ,
Ανάπτυ ξε

Φωτογραφίες από την παραγωγική διαδικασία, τις εγκαταστάσεις, τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα.
TRANSLATE FOODITERRANEAN

Όροι συμμετ οχής
1 . Είν αι δωρεάν γ ια τις 5 πρώτες εταιρίες που θα δηλ ώσ ουν σ υμμετοχ ή
2. Το αποτέλ εσ μα της μελ έτης θα δημοσ ιευτεί αρχ ικά σ το www.fooditerranean.com
3. Δ εν αν αφέρον ται οικον ομικά σ τοιχ εία ή άλ λ ες εμπισ τευτικές πλ ηροφορίες της εταιρίας.
4. Δ εν αν αφέρον ται διακριτικά, ον όματα, σ ύν δεσ μοι της εταιρίας ή σ τοιχ εία επαφής.
5. Νόμιμος κατόχ ος με δικαίωμα επεξεργ ασ ίας και διάθεσ ης του υλ ικού είν αι ο κ. Γ. Γκέκα, οποίος μπορεί και
μόν ο αυτός, ν α το διαθέσ ει, σ εβόμεν ος του παραπάν ω όρους σ υμμετοχ ής.
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Как м ы выражаем наши чу вства через ед у
Врем я от врем ени д у м аю д ля кого то ед а лишь бы насытиться .Не все так просто.Греческая ку хня настолько разнообразна что приготавливая
...

Η εξωστρέφεια ξεκινά εκ των έσω
Η εξωστρέφεια ιδιαίτερα στα αγροτικά προϊόντα είναι μια έντονη τάση τα τελευ ταία χρόνια. Η υ περβολική προβολή των εξωστρεφών επιχ...

Τα πλεονεκτήματα ενός επώνυ μου προϊόντος
Ο καταναλωτής επιλέγει πιο εύ κολα ένα επώνυ μο προϊόν Μια δυ ναμική εταιρική επωνυ μία προβάλλει σε μια εταιρία ανεξαρτήτου μεγέθου ς, μια...

What do y ou think about Greek food products?
This is an open research Greek food, Greek food products, Greek food culture. What do y ou really thin k about Greek food? W...

A traditional pasteli producer rev eals her story
Mov ed by our lov e for the traditional fam ily business that dates back to 1 9 2 4 here in Zev golatio, Messinia, and assisted by our team , we ar...
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