
 

  Η 4Ε Συμβουλευτική με την υπηρεσία 4-exports, έχει δημιουργήσει εργαλεία για 
τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον συντονισμό του συνόλου των εξαγωγικών 
λειτουργιών της εταιρίας σας, προσφέροντας την υποδομή ενός καλά 
οργανωμένου τμήματος εξαγωγών, με το οποίο υποστηρίζει την οργάνωση, 
ανάπτυξη και παρακολούθηση των εξαγωγών μιας επιχείρησης
 

Μέσα από την 4-exports σας δίνεται  
πρόσβαση:  

 
    σε εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη 
 
    σε τεχνογνωσία καλής πρακτικής στις 
    εξαγωγές 
 
    σε εξειδικευμένη πληροφόρηση και   
    βάσεις δεδομένων 
 
    στην απαραίτητη τεχνολογική   
    υποδομή και εξοπλισμό  
  
 
 
 
 
 H 4-exports προσαρμόζεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων, στους εξαγωγικούς στόχους και την 
οργανωτική τους δομή, μέσα από διαφορετικά επίπεδα υποστηρικτικών υπηρεσιών και εργαλείων που 
έχει διαμορφώσει η 4Ε Συμβουλευτική για την διοίκηση των εξαγωγών:

 

Η 4-exports start - up : Λύσεις  εισόδου σε νέες αγορές 
Απευθύνεται: Σε επιχειρήσεις που ανεξάρτητα από την εξαγωγική τους δραστηριότητα και εμπειρία, 
επιδιώκουν την ανάπτυξή τους σε νέες αγορές. 
Προσφέρει: Μεθοδολογία συστηματικής προσέγγισης και διαπραγμάτευσης με τα κατάλληλα δίκτυα, 
με αυξημένες δυνατότητες επιτυχίας που προκύπτουν, μετά από  διαμόρφωση εξαγωγικής 
στρατηγικής  και πολιτικής τοποθέτησης σε χώρες που προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες 
πώλησης. 
 
Η 4-exports small business : Λύσεις  Outsourcing  
Απευθύνεται: Σε επιχειρήσεις  που εξάγουν συστηματικά ή  έχουν σποραδικές εξαγωγές και 
επιδιώκουν ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη των πωλήσεών τους. 
Προσφέρει: Δυνατότητα outsourcing της διοίκησης του μάρκετινγκ και των πωλήσεων στο εξωτερικό 
αναθέτοντας την ανάπτυξη και παρακολούθηση των εξαγωγών τους σε όλες ή επιλεγμένες χώρες 
(Export και Area Management) ή και την διεκπεραίωση των εξαγωγικών διαδικασιών, σε ένα 
οργανωμένο και εξειδικευμένο τμήμα εξαγωγών, χωρίς την ανάλογη επιβάρυνση που θα προέκυπτε 
μέσα από την δημιουργία  αντίστοιχης υποδομής μέσα στην ίδια την επιχείρηση.  
 
Η 4-exports corporate : Λύσεις  Project Management 
Απευθύνεται: Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται έντονα στο εξωτερικό και επιδιώκουν 
δυναμική επέκταση της παρουσίας τους, με δράσεις που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στις διεθνείς αγορές. 
Προσφέρει: Εργαλεία λήψης αποφάσεων για τις διεθνείς αγορές με την δημιουργία ενός συστήματος 
πληροφόρησης, που μπορεί να περιλαμβάνει την συνεχή παρακολούθηση συγκεκριμένων χωρών 
ενδιαφέροντος ακόμη και με στοιχεία πρωτογενούς έρευνας, αλλά και εξειδικευμένες υποστηρικτικές 
υπηρεσίες project management, για την εκχώρηση Licensing ή Franchising σε επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό, την εγκαθίδρυση θυγατρικών εταιριών ή την ίδρυση παραγωγικών μονάδων και δικτύων 
διανομής σε ξένες αγορές. 
 
 
  
 

 
 
 

Υποδομή για εξαγωγές 
   

 

 

 

 



 

     ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ  
Η 4-exports είναι κάτι περισσότερο από λύση για πωλήσεις στο εξωτερικό, είναι μια 
ολοκληρωμένη επιχειρηματική μεθοδολογία που καλύπτει το σύνολο των εξαγωγικών 
λειτουργιών, από τον στρατηγικό σχεδιασμό της εξαγωγικής δραστηριοποίησης και 
την σωστή επιλογή των κατάλληλων χωρών, μέχρι την οργανωτική ανάπτυξη σε ξένες 
αγορές, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση, με 
πλήρη υποστήριξη του συνόλου των εξαγωγικών διαδικασιών.   

     ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ  
Με την 4-exports έχετε την δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης όλων των 
λειτουργιών που σχετίζονται με τις εξαγωγές σας, χωρίς να αφιερώνετε χρόνο για την 
διοίκηση τους, ενώ παράλληλα  έχετε πλήρη ενημέρωση για όλες τις ενέργειες  της  
4Ε Συμβουλευτική μέσα από το σύστημα τακτικών αναφορών προόδου του έργου, 
αλλά και την πρόσβαση σε όλο το υλικό και τις πληροφορίες που έχουν δημιουργηθεί
για την εταιρία σας. 

     ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ 
Η 4-exports είναι ευέλικτη και προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης αλλά και 
στον προϋπολογισμό σας, προσφέροντας δυνατότητες ανάθεσης όλων ή κάποιων 
εξαγωγικών λειτουργίων, για όλες ή συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού, είτε κάνετε 
ήδη εξαγωγές ή σκέφτεστε να ξεκινήσετε τώρα, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον 
κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία σας.

     ΕΜΠΕΙΡΗ ΛΥΣΗ  
Η 4Ε Συμβουλευτική διαθέτει στο δυναμικό της εξειδικευμένα στελέχη με περισσότερο 
από μισό αιώνα αθροιστικής εμπειρίας, με τεχνογνωσία καλής πρακτικής στις 
εξαγωγές και στο διεθνές εμπόριο, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και από 
διαφορετικούς κλάδους της βιομηχανίας. 
 
     ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ  
Με την 4-exports αποκτάτε πρόσβαση σε εξειδικευμένη πληροφόρηση αλλά και στην 
απαραίτητη τεχνολογική υποδομή, χωρίς όμως το κόστος της επένδυσης που θα 
έπρεπε να αναλάβετε στην περίπτωση που θα αποφασίζατε να την δημιουργήσετε 
μέσα στην επιχείρηση.

     ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
Με την 4-exports αποκτάτε την δύναμη ενός τμήματος εξαγωγών χωρίς όμως την 
δέσμευση σε επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό, αποφεύγοντας τις διαδικασίες 
αναζήτησης των κατάλληλων στελεχών, της εκπαίδευσης και διοίκησής τους ή την 
εσωτερική παρακολούθηση χρονοβόρων εξαγωγικών διαδικασιών.
 
     
 
     
 
 

Η 4Ε Συμβουλευτική είναι μια 
συμβουλευτική εταιρεία που στοχεύει 
στον σχεδιασμό πρωτοποριακών 
λύσεων, που αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα του τμήματος 
πωλήσεων, με μείωση του κόστους 
λειτουργίας και αύξηση της 
παραγωγικότητας στην συνολική 
λειτουργία των πωλήσεων. 

Με μακροχρόνια παρουσία στη 
βιομηχανία και αναμφισβήτητη 
εμπειρία στις εξαγωγές σε όλες τις 
ηπείρους, η συνεργασία με την 
4Ε Συμβουλευτική σας εξασφαλίζει 
την συστηματική προσέγγιση που 
χρειάζεστε για την αποτελεσματική 
ανάπτυξη των εξαγωγών σας, 
αυξάνοντας τον αριθμό των 
ικανοποιημένων πελατών σας, στις 
διεθνείς αγορές.

Η 4Ε Συμβουλευτική δεν περιορίζεται 
μόνο στην συμβουλευτική διαδικασία. 
Παίρνει μέρος στο σχεδιασμό αλλά και 
στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
πωλήσεων, χρησιμοποιώντας την 
τεχνογνωσία και την ικανότητα των 
έμπειρων στελεχών της.
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