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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

 
         Αγρίνιο,  26  Απριλίου  2017 

 

 

Διοργάνωση Διήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: 

«Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» 

στις 3 & 4 Μαΐου 2017 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Οργανισμό «Enterprise Greece» διοργανώνουν Διήμερο 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: 

«Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες». 

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο αποσκοπεί στο να συμβάλει στην σωστή πληροφόρηση των 

εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων και των εξαγωγέων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας για 

όλο το πλέγμα και φάσμα των δράσεων που καθορίζουν μια επιτυχημένη εξαγωγική 

προσπάθεια. 

Τα σεμινάρια είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα 

και καλύπτουν θέματα όπως:  

 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.λ.π.  

 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. 

 

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο είναι δωρεάν και μπορεί να το παρακολουθήσει ο κάθε 

ενδιαφερόμενος και θα πραγματοποιηθεί στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου επί 

της οδού Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο, την Τετάρτη  3 και την Πέμπτη 4 

Μαΐου 2017 και ώρα 17.00. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπάλληλο 

του  Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Ρόμπολα  Γεώργιο στο τηλέφωνο 26410-74531 ή 

στο grombol@epimetol.gr. 

 

*Επισυνάπτουμε το σχετικό πρόγραμμα.  
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