
 

Δράσεις ενίσχυσης εξαγωγικής ωριμότητας

     Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων εισόδου σε νέες αγορές

     Διεθνείς έρευνες αγοράς και παγκόσμια επιχειρηματική πληροφόρηση

     Εκπόνηση σχεδίων εξωστρέφειας και χρηματοδότησή τους στα πλαίσια Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 
     Εκπόνηση Μελετών Συμμόρφωσης σε Διεθνή Πρότυπα 

     Κατοχύρωση Εμπορικών Σημάτων στο Εξωτερικό

     Επιμόρφωση και coaching σε θέματα εξαγωγών και εξαγωγικών διαδικασιών 

     Προετοιμασία φακέλων συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς

 

 

 

 
  

    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Marking

Πιστοποίηση προϊόντων HALAL & KOSHER

Πιστοποίηση συμμόρφωσης τελωνειακής ένωσης Ρωσίας, 
Λευκορωσίας, Καζακστάν

ISO 9001:2008: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 22000:2005: Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

HACCP - Η Συστηματική Προσέγγιση για την 
Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 14001: Συστήματα Περιβαλλοντικής  
Διαχείρισης

BRC - Παγκόσμιο Πρότυπο για τα Τρόφιμα

ISO 27001: Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών

ISO 20000 - Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών 
Πληροφορικής

ΕΛΟΤ 1435 – Πιστοποίηση Εταιρειών Επικοινωνίας - 
Διαφήμισης

ISO 13485:2003 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα  

 

 

Εργαλεία  Επιχειρηματικής Πληροφόρησης

Με στόχο την αξιοποίηση της επιχειρηματικής πληροφόρησης η  
4Ε Συμβουλευτική παρέχει την δυνατότητα κτήσης πληροφοριών 
σε διεθνές επίπεδο, μέσα από  περισσότερες από 1.4 

δισεκατομμύρια μοναδικές εγγραφές  και πληροφορίες, 
άμεσα αξιοποιήσιμες και προσιτές. 

Η  4Ε Συμβουλευτική αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την 
ProQuest/ Dialog, την μεγαλύτερη εταιρεία
 παροχής εξειδικευμένων πληροφοριών στον κόσμο,  

προσφέροντας μια τεράστια γκάμα προϊόντων και 
υπηρεσιών,  όπως :

  
 
                            

                            Mελέτες χωρών και κλαδικές αναλύσεις

                            Δημοσιεύσεις διεθνών διαγωνισμών                                                                                                                                                                     

                            Πατέντες & ευρεσιτεχνίες για όλο τον κόσμο

                            Παγκόσμιες επιχειρηματικές εξελίξεις

                            Στατιστικά διεθνούς εμπορίου χωρών 

 

 

 

 Πολλές ΛΥΣΕΙΣ 
Ένας ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

   Εργαλεία  αυτοματοποίησης εξαγωγικών διαδικασιών

Με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των εταιρικών σχέσεων  με τους πελάτες 
καθώς και την καταγραφή και οργάνωση της δραστηριότητας του τμήματος εξαγωγών, η 
4Ε Συμβουλευτική αυτοματοποιεί τη διοίκηση των εξαγωγών, παρέχοντας  τη 
δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των  εταιρικών σχέσεων σε πραγματικό
χρόνο καθώς και της άμεσης διαχείρισής τους.     
Η  4Ε Συμβουλευτική  για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί  τη δύναμη του  CRM  λογισμικού  
Sales Advantage, που βασίζεται στην Web πλατφόρμα και τα εργαλεία ανάπτυξης του 
λογισμικού της  MGCI Corp, την  οποία αντιπροσωπεύει και υποστηρίζει  για την Ελλάδα.
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

25ης Μαρτίου 5, 57013 Ωραιόκαστρο θεσ/νίκης, τηλ: 2310 552166, Fax: 2310 552068, e-mail: info@4-e.gr, www.4-e.gr 

              

  

Επιθεωρήσεις προμηθευτών και πελατών σε όλο τον κόσμο 
για αξιολόγηση της συμμόρφωσης τους με εθνικά ή διεθνή πρότυπα 
καθώς και με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Εργαλεία Πιστοποίησης της Συμμόρφωσης σε Διεθνή και τοπικά Πρότυπα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ



Αναλαµβάνουµε τη διαµόρφωση του εξαγωγικού σχεδίου και την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας που διευρύνουν 
την προοπτική εξαγωγών και συµβάλλουν στην ενίσχυση των εµπορικών και οικονοµικών αποτελεσµάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η  4Ε  Συμβουλευτ ική ,  παρέχε ι  ολοκληρωμένη  υποστήρ ι ξη  γ ια  την  
επέκταση  των  επ ιχε ιρήσεων  στο  εξωτερ ικό ,  μέσα  από  συστηματ ι κή  
ανάπτυξη  κα ι  μεθοδευμένη  προσέγγ ιση  των  δ ιεθνών  αγορών .  
 
Η  4Ε  Συμβουλευτ ική  αξ ιοπο ιε ί  έμπε ιρα  στελέ χη ,  με  επαγγελματ ι κή  
κα ι  επ ιστημον ική  κατάρτ ιση ,  με  μακρόχρονη  τε κμηρ ιωμένη  
πρακτ ι κή  εμπε ιρ ία  στην  ανάπτυξη  δ ιεθνών  δραστηρ ιοτήτων ,  
καθώς  κα ι  επ ίκα ιρη ,  εξε ιδ ι κευμένη  κλαδ ική  γνώση  των  
απα ιτήσεων  κα ι  τάσεων  στ ι ς  δ ιεθνε ί ς  αγορές ,  γ ια  την  παροχή  
συμβουλευτ ι κής καθοδήγησης ,  στην  δ ιαμόρφωση  ενός  σχεδ ίου  
επ ιχε ιρηματ ι κής  προσαρμογής  σε  συνθήκε ς  εξωστρέφε ιας .  
 
Καλύπτε ι  το  σύνολο  των  ε ξαγωγ ικών  λε ι τουργε ιώ ν ,  από  τον  
στρατηγ ι κό  σχεδ ιασμό  της  εξαγωγ ικής  δραστηρ ιοπο ίησης  κα ι  την  
σωστή  επ ιλογή  των  κατάλληλων  χωρών ,  μέχρ ι  την  οργανωτ ική  
ανάπτυξη  σε  ξένε ς  αγορές ,  τ ι ς  πωλήσε ις  κα ι  το  μάρκετ ι νγ κ ,  το  
προγραμματ ισμό  κα ι  την  υλοπο ίηση ,  με  πλήρη  υποστήρ ι ξη  του  
συνόλου  των  εξαγωγ ικών  διαδικασ ιών ,  δ ίνοντας  λύσε ι ς  γ ια :  
 

•  Ε ίσοδο  σε  νέες  αγορές   
•  Συμμόρφωση  σε  δ ιεθνή  πρότυπα  κα ι  τοπ ικέ ς  προδ ιαγραφές  

ξέ νων  αγορών  
•  Προσαρμογή  στα  νέα  δ ιεθνή  επ ιχε ιρηματ ι κά  κα ι  τεχ νολογ ικά  

δεδομένα   
•  Ι εράρχηση  πελατε ιακών  ομάδων  κα ι  αξ ιολόγηση  δ ιεθνών  

δ ικ τύων  δ ιανομής  
•  Εν ίσχυση  εξαγωγ ικής  ωριμότητας  κα ι  δημιουργ ίας  υποδομής  

εξαγωγ ικών  πωλήσεων  με  ασφαλε ί ς  όρους .  
 
Με  περ ισσότερο  από  μ ισό  α ιώνα  αθρο ιστ ι κής  εξαγωγ ικής  
εμπε ιρ ίας  σε  όλες  τ ι ς   ηπε ίρους  κα ι  τε κμηρ ιωμένη  τεχνογνωσ ία  
καλής  πρακτ ι κής  στ ις  εξαγωγές  κα ι  στο  δ ιεθνές  εμπόρ ιο  ,  σε  
δ ιαφορε τ ικούς  κλάδους  της  β ιομηχαν ίας ,  τα  στελέχη  τη ς  4Ε  
Συμβουλευτ ική  δ ιασφαλ ί ζουν  την  συστηματ ι κή  προσέγγ ιση  που  
απα ιτε ί τα ι  στη  σημερ ινή  ο ικονομ ική  συγκυρ ία ,  γ ια  την  εν ίσχυση  
τη ς  εξωστρεφούς  ανταγων ισ τ ι κότη τας  καθώς  κα ι  την  
αποτελεσματ ι κή  ανάπτυξη  των  εξαγωγών  σε  δ ιεθνε ί ς  αγορές .  


