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o  Λαµβάνοντας υπ᾽οψιν ότι η εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί 
σήµερα την µοναδική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των 
ελληνικών επιχειρήσεων, έχουµε στόχο να γίνουµε έµπιστοι 
συνεργάτες των πελατών µας και να αποτελέσουµε την γέφυρα, 
που θα τους δώσει την ευκαιρία να διεισδύσουν δυναµικά σε 
Αγορές εκτός Ελλάδος. 

o Με “tailor-made” µελέτες για κάθε χώρα και κάθε προϊόν σχετικά 
µε εξειδικευµένα θέµατα πωλήσεων και marketing συµβάλλουµε 
στη λήψη επιτυχηµένων επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

o  Η TONIC exports αποτελεί δραστηριότητα της TONIC - 
Διαφηµίσεις, Δηµόσιες Σχέσεις ΑΕ και δηµιουργήθηκε µε 
στόχο να υποστηρίξει και να συµβάλλει στην επιτυχή διείσδυση 
ελληνικών προϊόντων σε Αγορές του εξωτερικού. 



ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα 4 βασικά στάδια 

o  ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΣΤΟΧΟΣ 

o  ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ     

o  ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

o  SUPERVISION ΜΑRKETING & ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
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Στάδιο 1.  
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Α. Η ΑΓΟΡΑ 

o  Βασικά στατιστικά και οικονοµικά στοιχεία της χώρας 

o  Κοινωνικο-οικονοµικές τάσεις 

o  Ορισµός, µέγεθος, τµηµατοποίηση της αγοράς 

o  Ανταγωνισµός 

o  Εντοπισµός κενού στην αγορά – που στοχεύουµε 

o  Πηγή άντλησης πωλήσεων 
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Στάδιο 1.  
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Β. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

o  Το προφίλ του 

o  Οι αγοραστικές του συνήθειες (πώς καταναλώνει τα συγκεκριµένα 
προϊόντα, πότε, γιατί, ποιά ανάγκη του καλύπτει). 

o  Η γνωριµία των κατηγοριών 

o  Οι αξίες της κάθε κατηγορίας 

o  Εικόνα µαρκών, αξιολόγηση προϊόντων, συσκευασιών 
διαφηµίσεων, ιδανικό προϊόν, προσδοκίες.   
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Στάδιο 2.  
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΤΟ MARKETING 
MIX 
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Συσκευασία 

Γκάµα 

Σηµεία 
 πώλησης 

Προώθηση - 
υποστήριξη 

Τιµή 

Χαρακτηριστικά 
 (rational- 
emotional) 



Στάδιο 3.  
ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

o  Δοµή εµπορίου – καναλιών.                           
   Τύποι - µεγέθη - αριθµός  καταστηµάτων,  
   καταστήµατα ανά περιοχή και µέγεθος. 

o  Προσδιορισµός καναλιών που διακινούν την κατηγορία του          
   προϊόντος που θα λανσαριστεί.  

o  Μοντέλο συνεργασίας (αντιπρόσωποι εκπαιδευµένοι στην   
   συγκεκριµένη µεθοδολογία). 

7 



Στάδιο 4.  
SUPERVISION MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

o  Συµµετοχή στην υλοποίηση του marketing plan. 

o  Παρακολούθηση της τήρησης από πλευράς του εισαγωγέα  
   των όρων του συµβολαίου, που θα υπογραφεί. 

o  Παρακολούθηση πωλήσεων. 

o  Τακτικές επισκέψεις στην αγορά - store-checks. 

o  Υποβολή προτάσεων προς τον εισαγωγέα µε στόχο την βελτίωση     
   της θέσης των προϊόντων στην συγκεκριµένη αγορά και την        
   αύξηση των πωλήσεων. 
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ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ TONIC EXPORTS 

o  Μεθοδολογία προσέγγισης νέων Αγορών. 

o  Γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών της Αγοράς. 

o  Μεθοδολογία επιτυχούς συνεργασίας µε εισαγωγείς. 

o  Συνεργασία µε φερέγγυους, δραστήριους εισαγωγείς, που   
   εισάγουν επιτυχώς γνωστά προϊόντα. 

o  Γνώση – εµπειρία στο κτίσιµο µάρκας. 
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