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Τι χρειάζεται ένας Έλληνας 
παραγωγός για να 
τοποθετήσει τα προϊόντα 
του στην αγορά της Κίνας;

• Να επισκεφτεί την Κίνα - να μάθει ...Κινέζικα 
(ελάχιστοι Κινέζοι μιλάνε στοιχειωδώς Αγγλικά ) - 
να γνωρίσει τη νοοτροπία του Κινέζου καταναλωτή 

• Να βρει το κατάλληλο δίκτυο πώλησης 

• Να ξεπεράσει την κινεζική γραφειοκρατία

• Να βγάλει τις απαραίτητες άδειες που αφορούν τα 
τρόφιμα, τα ποτά και τα καλλυντικά

• Να ετοιμάσει καινούργιες ετικέτες 

• Να υποστηρίξει τις πωλήσεις του με το κατάλληλο 
στελεχιακό δυναμικό

• Να κάνει γνωστό το προϊόν του στον Κινέζο 
καταναλωτή



Στο Tmall, το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό MALL της Κίνας, 
δημιουργούμε το AGORA το μοναδικό και ολοκληρωμένο 
ηλεκτρονικό κατάστημα ελληνικών ειδών.

Η λειτουργία του ξεκινά το δεύτερο τρίμηνο του 2016

Tmall το κατάστημα με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Κίνα

Ο νέος τρόπος 
εισόδου στην 
αγορά της Κίνας

Tmall το κατάστημα με 
το μεγαλύτερο μερίδιο 
αγοράς στην Κίνα

Tmall 12,7$ billion Πωλήσεις
σε μία ημέρα 11/11/ 15



Πλήρης εκπροσώπηση της 
ελληνικής παραγωγής

Πλούσιο Ενημερωτικό Υλικό 
που δημιουργεί πωλήσεις 

• Τα είδη Ελλήνων παραγωγών που θα τοποθετήσει στα 
ηλεκτρονικά ράφια του το AGORA θα είναι επώνυμα 
τρόφιμα και ποτά, καλλυντικά, παιδικές τροφές, βιταμίνες  
και συμπληρώματα διατροφής

• Στα τρόφιμα θα αντιπροσωπεύεται κάθε Περιφέρεια της 
Ελλάδας, ώστε να αναδειχθεί η ποικιλία της ελληνικής 
παραγωγής

• Οι Κινέζοι καταναλωτές επιθυμούν να ενημερώνονται 
για κάθε πληροφορία που αφορά τα προϊόντα που θα 
αγοράσουν. Τον τόπο παραγωγής, την ιστορία του, 
πληροφορίες για τους παραγωγούς και τον τρόπο 
παραγωγής, συνταγές κλπ

• Καθημερινά με διάφορους τρόπους θα παρέχουμε υλικό 
που θα δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, θα τα κάνει 
επιθυμητά και θα δημιουργεί πωλήσεις



Καθημερινή Υποστήριξη για 
την Καλή Λειτουργία 

Για το κατάστημα υπάρχει έμπειρη και αφοσιωμένη ομάδα της 
eCargo στην Κίνα που αποτελείται από τους store manager, 
artwork designer, promotion specialist, product listing, strate-
gic content and customer service representative. Υποστηρίζεται 
από την ομάδα των συνεργατών στην Ελλάδα, ομάδα με 
ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις 
λιανικές πωλήσεις, στα logistics, στην διαφήμιση

GENERAL MANAGER

STORE MANAGER

PROMOTER
(INCLUDING PRODUCT LISTING)

CUSTOMER SERVICE 
EXECUTIVE

GRAPHIC DESIGNER

HEAD OF
GRAPHIC DESIGNER

COPYWRITER

Εξυπηρέτηση 
πελατών όλο το 
24ωρο, 7 ημέρες 
την εβδομάδα 



Στοχευμένη Διαφήμιση 
Το κλειδί της
επιτυχίας 

• Με ετήσιο κονδύλι διαφήμισης 300.000$ στο 
Κινέζικο διαδίκτυο απευθυνόμαστε αρχικά 

σε 327.000.000 κατοίκους σε 5 περιοχές 
που παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο 

κατανάλωσης (Πεκίνο, Σανγκάη, 
Guangdong, Shandong, Sichuan)

•  Συνεργασία με μια από τις 
κορυφαίες διαφημιστικές εταιρείες της 
Κίνας την X Social Group

• Διαφήμιση στις σπουδαιότερες 
Πλατφόρμες όπως Weibo (το twitter 
της Κίνας), WeChat (το WhatsApp – 
Viber της Κίνας), Baidu (το Google της 
Κίνας) κ.α.

• Διασφάλιση της μέγιστης δυνατής 
απόδοσης της δαπάνης διαφήμισης



Μιλάμε τη
γλώσσα του

Δημιουργούμε
Πωλήσεις 

Συναντάμε τον Κινέζο 
Καταναλωτή στα 
Δίκτυα που «συχνάζει»

• Δημιουργία Κίνησης στο Κατάστημα 
(1.000.000 μοναδικοί επισκέπτες σε 
12 μήνες)

• Αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης 
της αγοράς (conversion rate)

• Συντονισμός  του καταστήματος με τις 
ενέργειες στα Κοινωνικά Δίκτυα, το 
marketing και τις Δημόσιες Σχέσεις 
του προϊόντος 

• Πρόνοια για σωστή προβολή του 
προϊόντος στο κατάστημα

• Περιγραφές των προϊόντων 
με πληθώρα πληροφοριών 
που ενδιαφέρουν το κινεζικό 
καταναλωτικό κοινό



Cross Border e-Commerce

Αφήστε όλη τη 
διαδικασία πάνω μας

• Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση των προϊόντων σας στο «ράφι» 
του AGORA, με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται, στην 
κινέζικη γλώσσα

• Μεταφράζουμε όλα τα κείμενα στα Κινέζικα με δικό μας κόστος

• Για την ταχύτατη εκτέλεση των παραγγελιών με ελάχιστη 
επιβάρυνση, τα προϊόντα αποθηκεύονται στη Ζώνη Ελεύθερου 
Εμπορίου στη Σανγκάη σε ειδικές αποθήκες (ανάλογα το 
προϊόν). Αναλαμβάνουμε την αποθήκευση, ασφάλιση και τη 
διαδικασία logistics με δικό μας κόστος

• Διεκπεραιώνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με τις αρχές 
ώστε να μπορούν να διακινηθούν τα προϊόντα σας στην Κινεζική 
αγορά

• Εκτελούμε τις παραγγελίες σε 24 ώρες από την λήψη τους, 
παραδίδουμε από  24 έως 72 ώρες σε όλη την Κίνα

• Πληρώνουμε τους φόρους και όλα τα σχετικά έξοδα που 
επιβαρύνουν κάθε παραγγελία

• Παρακολουθούμε τα αποθέματα και συνεργαζόμαστε ώστε να 
υπάρχει πάντα στο «ράφι» το προϊόν σας

• Για κάθε κατηγορία προϊόντων παρακολουθούμε συστηματικά 
τον Ανταγωνισμού για την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος

• Υποστηρίζουμε κάθε επιθυμητή προωθητική ενέργεια (1+1 δώρο, 
συνδυασμός προϊόντων κλπ)



Ποιοι Είμαστε 

• Γνωρίζει άριστα την Κίνα   
(ο Όμιλος έχει εγκαταστάσεις και 
γραφεία σε δεκάδες πόλεις της 
Κίνας)

• Έχει Δυτική νοοτροπία, αφού 
είναι ένας πολυεθνικός Όμιλος 
με θυγατρικές σε διάφορα μέρη 
του κόσμου (Αυστραλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Η.Π.Α)

• Η eCargo παρέχει πέντε 
σημαντικές e-Υπηρεσίες στους 
πελάτες της που εισέρχονται στην 
αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου 
της Κίνας, ιδίως του Cross-Border 
ηλεκτρονικού εμπορίου

• Είμαστε οι εκπρόσωποι στην Ελλάδα της eCargo, 
εταιρείας με έδρα το Hong Kong, που παρέχει 
ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου

• Η eCargo είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της 
Αυστραλίας (ASX:ECG). Βασικός μέτοχός της 
είναι η JL Enterprises Holdings

• Ο όμιλος των εταιρειών απασχολεί 8000 άτομα, 
έχει ετήσιες πωλήσεις της τάξεως των 2 δις 
δολαρίων Αμερικής και - κατέχει σημαντική 
θέση στον τομέα των logistics στην Κίνα και 
σε τρίτες χώρες. Μέτοχος με 10% στην βασική 
εταιρεία του Ομίλου είναι η HSBC Principal In-
vestments. Ο Όμιλος είναι ιδιοκτήτης της Allport, 
της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εταιρείας Freight 
Forwarder στην Μεγάλη Βρετανία

• Η eCargo είναι η μοναδική εταιρεία που δρα 
στην Κίνα και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού εμπορίου στους πελάτες της σε 
«Μία Στάση», καθώς κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
όλες τις σχετικές υπηρεσίες και υποδομές

• eCommerce IT 
• eSupport
• eMarketing 
• eOperation
• eFulfillment



Εκπρόσωποι eCargo Ελλάδας

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Φλωράς Γιώργος
www.chinaexportworld.com

email: info@chinaexportworld.com 
Θάλειας 1 Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 81 50 810

Ο νέος τρόπος εισόδου
στην αγορά της Κίνας


