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Ανοίξτε τις πύλες του κόσμου… 



Η λύση της εξωστρέφειας 

Πολύ καλύτερο να μην έχεις όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι 

Μεγαλύτερος τζίρος / κατανάλωση 

 Διάχυση του ρίσκου… 

 Πολλά προβλήματα υλοποίησης 



EU Scope and Objective 
an estimated 90% of global growth will originate outside the EU in the coming years. 

Internationalization of EU SMEs – DG Growth 

 



64% των ΜΜΕ στην Ευρώπη δεν εξάγει 
 52% θεωρούν τις διαδικασίες εξαιρετικά complicated  

 Τουλάχιστον 4 στις 10 πιστεύουν ότι τα μεταφορικά έξοδα είναι υψηλά 

 45% θεωρεί την εξεύρεση αξιόπιστων συνεργατών πολύ δύσκολη 

 45% θεωρεί την εξαγωγική διαδικασία πολύ ακριβή 

 39% πιστεύει ότι η πολυπλοκότητα των φορολογικών διαδικασιών είναι αποτρεπτική 

 Τουλάχιστον 1 στις 3 πιστεύει ότι η ασφάλεια πληρωμών από άλλες χώρες είναι πρόβλημα 

 35% δεν ξέρει σε ποιες αγορές να απευθυνθεί 

 33% δεν ξέρει πως να μάθει και να εφαρμόσει τους κανόνες εξαγωγών 

  

Source: EU Factsheet 2015 



e-commerce 
24/7/365 

Εν τη απουσία σου 

Λειτουργικό κόστος 

Δεν έχει κλειδιά 

Δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς 

Εξαιρετικά αποτελέσματα (αν γίνει σωστά) 



Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου  
Δυσκολία προσέγγισης πελατών 

Κόστος προσέγγισης πελατών 

Αμφίβολα αποτελέσματα 

Τεράστιος Ανταγωνισμός 



Χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα 
 

Θα μου κοστίσει πολύ η παράδοση 
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Source: Euromonitor-Passport 2016 



Internet Retailing Forecasts 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Internet Retailing 1442,2 1851,7 2221,4 2632,5 3015,9 3315,7
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 Eίναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου 

 Prestige… 

 Η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη ηλεκτρονική αγορά 

 Nοιάζεται για αυτούς που φέρνουν χρήματα 

  

 Είναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου 

 Νοιάζεται για αυτούς που φέρνουν χρήματα 



64% των ΜΜΕ στην Ευρώπη δεν εξάγει 
 52% θεωρούν τις διαδικασίες εξαιρετικά complicated  

 Τουλάχιστον 4 στις 10 πιστεύουν ότι τα μεταφορικά έξοδα είναι υψηλά, 

 45% θεωρεί την εξεύρεση αξιόπιστων συνεργατών πολύ δύσκολη 

 45% θεωρεί την εξαγωγική διαδικασία είναι πολύ ακριβή 

 39% πιστεύει ότι η πολυπλοκότητα των φορολογικών διαδικασιών είναι αποτρεπτική 

 Τουλάχιστον 1 στις 3 πιστεύει ότι τα ασφάλεια πληρωμών από άλλες χώρες είναι πρόβλημα 

 35% δεν ξέρει σε ποιες αγορές να απευθυνθεί 

 33% δεν ξέρει πως να μάθει και να εφαρμόσει τους κανόνες εξαγωγών 

  

Source: EU Factsheet 2015 





3 Χρόνια εμπειρίας 

Προσωπική εμπειρία 

Απτές αποδείξεις επιτυχίας από Ελληνικές εταιρίες 

Συνεχής ενημέρωση 

  



Έρευνα Αγοράς για το συγκεκριμένο 
προϊόν 

Διαδικασία για την αποστολή 

Οδηγίες και Βοήθεια για πακετάρισμα 
και συσκευασία 

Στήσιμο της σελίδας σας (για κάθε 
προϊόν) 

Eύρεση των πιο κερδοφόρων 
δημοφιλών keywords 

Δημιουργία PPC 



Σας ευχαριστώ 
www.gate2trade.com 

evan@gate2trade.com 

http://www.gate2trade.com/

