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EXPORT MY PRODUCT



 Το δόγμα «ΠΑΡΑΓΩ & ΕΞΑΓΩ» πρέπει να αποτελέσει το νέο 
οικονομικό μοντέλο της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια.

 Οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια γενικότερα αποτελούν σήμερα 
μονόδρομο για την επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά 
και για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.

ΠΑΡΑΓΩ  &  ΕΞΑΓΩ



 Προϊόν σωστά προετοιμασμένο βάσει των Διεθνών προτύπων 
συσκευασίας, τυποποίησης, labelling

 Την απαιτούμενη παραγωγική δυναμικότητα

 Τους διαθέσιμους πόρους 

 Την δέσμευση της διοίκησης  να παραδώσει ένα εμπόρευμα, 
προϊόν ή υπηρεσία σε παγκόσμια κλίμακα σε μια ανταγωνιστική 
τιμή, για να μπορέσει να εξασφαλίσει μερίδιο αγοράς 

ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΕΞΑΓΕΙ ΟΤΑΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ



 Γνώση εξαγωγικών διαδικασιών

 Στρατηγική τιμολόγησης

 Διαπραγμάτευση ασφαλών όρων πληρωμής

 Ασφάλεια πιστωτικών κινδύνων

 Χρηματοδοτικές λύσεις , απαραίτητες για τον εξαγωγέα διότι του 
προσφέρουν την δυνατότητα προσφοράς στους πελάτες του 
εισαγωγείς μακρύτερου χρόνου αποπληρωμής των απαιτήσεών 
του, πράγμα πολύ απαραίτητο στις διαπραγματεύσεις κατά το 
κλείσιμο της συμφωνίας

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



 Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι για τον καταναλωτή 
κατά την λήψη της αγοραστικής απόφασης, τρείς είναι 
οι κυριότεροι παράγοντες:

 προϊόν

 τιμή

 απόδοση

TIP



ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ



 Η στρατηγική τιμολόγησης εξαγωγών είναι ένας από τους
πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία του
εξαγωγικού εγχειρήματος.

ΤΙP : Ο πιο σύντομος και αποτελεσματικός τρόπος για να

διαπιστώσετε αν η τιμή του προϊόντος σας είναι
ανταγωνιστική στην αγορά, είναι να κάνετε μια σύγκριση με
τις τιμές των άμεσων ανταγωνιστών σας.

Θα πρέπει πάντα να έχετε μια εικόνα των τιμών των
ανταγωνιστικών προϊόντων πριν την είσοδό σας σε μια αγορά.



PHILIP KOTLER



ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΗ  «ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ» ΓΙΑ ΤΟ  ΠΡΟΙΟΝ ΜΟΥ:

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΝ  ΚOTLER (2003):

1. ΒΑΣΕΙ ΚΟΣΤΟΥΣ  «ΤΙΜΗ ΚΑΤΩΦΛΙ»
2. ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΤΙΜΗ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ»
3. ΒΑΣΕΙ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ «ΤΙΜΗ ΟΡΟΦΗΣ»



ΕΙΣΑΙ  ΕΤΟΙΜΟΣ  ΝΑ  ΕΞΑΓΕΙΣ  ;



Ερωτηματολόγιο και βήματα προετοιμασίας  για εξαγωγικής 

δραστηριότητα

1. Η επιχείρησή σας έχει κάνει έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο;

2. Αναφέρατε νούμερο ΚΑΔ  Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.

3. Υπάρχει κατοχυρωμένο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ για τα προς εξαγωγή προϊόντα;

4. Εάν ναι η κατοχύρωση του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ αφορά Ελλάδα, Ευρώπη ή
είναι Παγκόσμια ; 

5. Υπάρχουν όλες οι πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας και συσκευασίας  
HACCP (ISO 22000), ISO 9001, BRC Standards, IFS Standards

6. Η εταιρεία σας έχει site, υπάρχει PDF παρουσίαση του/των    προϊόντος/των, 
της εταιρείας ή και της συσκευασίας ;

7. Υπάρχουν δείγματα έτοιμα προς αποστολή ;

8. Έχετε συμμετάσχει σε εγχώρια ή διεθνή έκθεση με τα προϊόντα σας ;

9. Έχετε κάνει ήδη κάποια εξαγωγή ;

10. Έχετε οργανωμένο τμήμα εξαγωγών ;

http://www.forologikanea.gr/data/docs/kad.pdf


ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - INCOTERMS

Οι βασικοί όροι που θα συναντήσετε σε μια εμπορική συναλλαγή είναι:

EX-WORKS: το οποίο σημαίνει ότι η τιμή αφορά την παράδοση του 

εμπορεύματος στην πόρτα της αποθήκης σας, ενώ το κόστος μεταφοράς και η 
ευθύνη του εμπορεύματος είναι του αγοραστού

FOB (Free on Board):  το οποίο σημαίνει ότι παραδίδεται το εμπόρευμα 

φορτωμένο στο πλοίο στο συμφωνημένο λιμάνι

C.I.F (Cost, Insurance & Freight) : το οποίο σημαίνει ότι το εμπόρευμα 

παραδίδεται στο λιμάνι/τόπο εκφόρτωσης του πελάτη με ευθύνη και κόστος 
δικό μας και είναι ασφαλισμένο το εμπόρευμα.

DDP (Delivered Duty Paid) :  σε αυτή την περίπτωση το εμπόρευμα 

παραδίδεται στην αποθήκη του αγοραστή έχοντας πληρώσει και δασμούς και 
φόρους.



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΑΣΦΑΛΩΝ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  



1. Irrevocable and confirmed Letter of Credit από μια ΑΑΑ Ευρωπαϊκή ή
Αμερικανική Τράπεζα.

2. Προπληρωμή: Ο εισαγωγέας προκαταβάλει την αξία του εμπορεύματος σε
τραπεζικό λογαριασμό που ορίζει ο εξαγωγέας. Τέτοιο μέσον πληρωμής
συμφωνείται συνήθως όταν η διαπραγματευτική ικανότητα του πωλητή είναι
σαφώς ισχυρότερη του αγοραστού.

3. Διακανονισμός Έναντι Φορτωτικών Εγγράφων – Cash Against Documents CAD
μέσω της Τράπεζας του αγοραστού.

Με τον όρο «διακανονισμός» εννοείται η εξόφληση της αξίας του
εμπορεύματος μετρητοίς ή με αποδοχή ενός προθεσμιακού τίτλου, όπως
συναλλαγματική (Bill of exchange), γραμμάτιο εις διαταγή (Promissory Note) ή
υποσχετική επιστολή (Promissory Letter) . Η προθεσμιακή πληρωμή πρέπει να
διασφαλιστεί και από μια Ε/Ε καλής πληρωμής.

o Το ποσοστό πληρωμής Cash against Documents συνήθως καλύπτει το υπόλοιπο
60% ή 70 % του τιμολογίου διότι το αντίστοιχο 30% ή 40% συνήθως έχει
πληρωθεί ως προκαταβολή πριν τη φόρτωση.



Ο ΓΥΡΟΣ  ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  ΑΠΑΙΤΕΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Στο εξωτερικό κανείς δεν εξάγει εάν δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη πιστώσεων,

όταν στην Ελλάδα οι εξαγωγές είναι ασφαλισμένες μόνο κατά 10%.

 Μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων μπορούμε να
ασφαλίσουμε μέχρι και 8Ο% του τιμολογίου εξαγωγής με max ασφάλιστρα
1% για:

Α) Εμπορικούς Κινδύνους:

• Πτώχευση ξένου αγοραστή

• Υπερημερία ξένου αγοραστή

• Αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης

• Αθέτηση των όρων της σύμβασης από τον αγοραστή ή τον εγγυητή του

Β) Πολιτικούς Κινδύνους

• Γεγονότα ανωτέρας βίας (εμφύλιος ή διακρατικός πόλεμος), πολιτικές
αναταραχές, γενικές απεργίες, θεομηνίες

• Απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος (transfer risk) σε χώρες εκτός Ε.Ε.

• Μέτρα ή αποφάσεις τρίτης χώρας που εμποδίζουν την εκτέλεση δανειακής
– εμπορικής σύμβασης ή την κανονική λειτουργία της επένδυσης (π.χ.
Εθνικοποιήσεις – απαλλοτριώσεις)



Μέσω Διεθνών Ασφαλιστικών Εταιρειών που ασφαλίζουν
πιστωτικούς και πολιτικούς κινδύνους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

 Μεμονωμένων Φορτώσεων

ή

 Global με ετήσιο συμβόλαιο ασφάλισης



ΛΟΓΟΙ  ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ



o Ισχυρή δέσμευση από την διοίκηση και το εργατικό δυναμικό της 

επιχείρησης για τις εξαγωγές. Σκληρή προσπάθεια και αφοσίωση στο 
εξαγωγικό εγχείρημα.

o Εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων που συνεπάγονται οι εξαγωγές 
καθώς και των αναγκαίων πηγών χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του 
εγχειρήματος, για να υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής ασφαλούς 
προθεσμιακής πληρωμής, απαραίτητη προϋπόθεση στο στάδιο των 
διαπραγματεύσεων σχεδόν για όλες τις χώρες

o Στρατηγική επιλογή αγορών που εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

o Αποτελεσματικό επιχειρηματικό, διαφημιστικό και προωθητικό πλάνο
λεπτομερής έρευνα των συνθηκών των υποψήφιων αγορών, μελέτη του 
κοινωνικοπολιτικού αλλά και οικονομικού περιβάλλοντος.

o Προσωπικές επαφές οι επιτυχημένες εξαγωγικές επιχειρήσεις 
πραγματοποιούν συχνές επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους στις αγορές 
στόχους.



o Σημαντική εμπειρία για την επιτυχημένη διαχείριση, έλεγχο και ολοκλήρωση
όλων των εξαγωγικών διαδικασιών

o Σωστή προετοιμασία προϊόντος, ετικέτας, συσκευασίας ανάλογα με τα
ισχύοντα Διεθνή πρότυπα και τις τυχόν ιδιαιτερότητες κάποιων χωρών π.χ.
Αμερικής

o Γνώση διαπραγματεύσεων και Διεθνών εμπορικών όρων απαραίτητα για το
κλείσιμο και χειρισμό συμφωνιών με συμφέροντες όρους πληρωμής,
παράδοσης

o Παρακολούθηση φόρτωσης και πληρωμής

o Γνώση Τραπεζικών διαδικασιών

o Σωστή δημιουργία φορτωτικών εγγράφων βάσει όρων ενέγγυων πιστώσεων
και συμβάσεων

o Ασφάλιση εμπορικών και πολιτικών κίνδυνων μέσω ΟΑΕΠ ή άλλων ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιρειών



Τα απαιτούμενα φορτωτικά για τις χώρες της Ε.Ε. είναι:

1. τιμολόγιο

2. packing list

3. φορτωτική

4. Μητρώο αριθμού καταχώρησης

Για χώρες εκτός Ε.Ε. χρειάζεται επιπλέον:

Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ



Είναι το πιο σημαντικό έγγραφο της εξαγωγής το οποίο εάν δεν είναι 
σωστό θα μας δημιουργήσει προβλήματα στην εισαγωγή του 

εμπορεύματος στο τελωνείο της χώρας εισαγωγής

Για την έκδοσή του πρέπει να έχω κάνει έγκαιρα την απαιτούμενη 
έρευνα για την προσκόμιση του σωστού πιστοποιητικού

Ζητώ υπόδειγμα από τον εισαγωγέα για να είμαι σίγουρος ότι έχω τις 
τελευταίες απαιτήσεις τις χώρας που εξάγω, διότι αλλάζουν συχνά

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



Πρέπει να ελέγξω τρία βασικά θέματα με τον πελάτη μου εισαγωγέα

1. Τι είδους υγειονομικό Κτηνιατρικό πιστοποιητικό θέλει η χώρα

2. Τις χημικές αναλύσεις που θέλει η χώρα

3. Τυχόν ιδιαίτερες επισυμάνσεις στην ετικέττα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



Εάν ο εισαγωγέας δεν είναι σε θέσει να με πληροφορήσει τότε:

Επικοινωνώ με την αντίστοιχη δ/νση κτηνιάτρων του Υπουργείου
για να ενημερωθώ εάν έχουν εκδώσει πρόσφατα 
πιστοποιητικό για την χώρα εξαγωγής που ενδιαφέρομαι και 
τους δίνω τον χρόνο για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με 
τα αντίστοιχα γραφεία μας ΟΕΥ στην χώρα εξαγωγής για να 
μας αποστείλουν το πλέον πρόσφατο και έγκυρο υπόδειγμα 
πιστοποιητικού της χώρας εισαγωγής 

Προσκομίζω αναλύσεις του προϊόντος μου από διαπιστευμένα 
εργαστήρια από την Ε.Ε και το ΕΣΥΔ

Εκδίδεται σε δύο γλώσσες με βασική την Αγγλική και την γλώσσα 
της χώρας εξαγωγής

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



Για μια σωστή εξαγωγή και εκτελωνισμό προϊόντων ιδιαίτερα για 
χώρες εκτός Ε.Ε πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ 
εξαγωγέα και εισαγωγέα, ο οποίος είναι σε θέση να εκτελεί και να 
γνωρίζει καλύτερα όλες τις διαδικασίες στη χώρα του.

Να έχουμε πραγματοποιήσει έγκαιρα μια σοβαρή έρευνα για τα 
απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζονται για τον εκτελωνισμό του 
προϊόντος μας, προς αποφυγή καθυστερήσεων, αλλοιώσεων του 
προϊόντος, χάσιμο χρόνου και χρήματος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ



«Δεν φτάνει ο ήλιος μοναχά η γη

σοδειά να δώσει, χρειάζονται

και άλλα πολλά μα προπαντός η

γνώση…..»

Κ. Παλαμάς



ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Τζένη Σκοτίδη
Δ/ντης SimplyExports consulting
Κιν.: +306937194490
www.simplyexports.gr


