
НАЧАЛО

ПРОУЧВАНЕ

ПОДГОТОВКА

СЪОТВЕТСТВИЕ

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

ТЕКУЩА ПОДРЪЖКА

Начало 
на проекта

- Изберете най-подходящия канал за 
  разпространение: местен агент, дистри-
  бутор, продажба директно от вашата 
  страна или създаване на местна фирма.

- Осигурете добра и бърза комуникация 
  с клиенти, които може да са далеч и в 
  различни часови зони.

2   ИЗГРАДЕТЕ ЕКИП 

- Съберете експортен екип от цялата компа-
  ния и назначете ръководител на проекта.
- Разчитайте на съществуващия опит в 
  бизнеса и идентифицирайте всички про-
  пуски в знанията.

1 ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН  
- Ангажимент от висшето ръководство
  за инвестиране в дългосрочен подход.
- Разберете къде се намира бизнесът 
  и започнете.

4   ПЪТУВАНЕ

- Пътувайте и прекарвайте време на 
  целевия пазар, за да разберете по-
  добре културата и бизнес средата.
- Опитайте и срещнете компании, дори 
  конкуренти, във вашия сектор.

7   ОБУЧЕНИЕ

- Оценете изискванията за обучение.
- Курсове за обучение за научни изследва-
  ния, безплатни ресурси и програми за 
  финансиране.
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Ръководство за

- Извършете SWOT анализ, за да разберете
  настоящите силни и слаби страни на бизнеса.
- Създайте SMART цели, за да фокусирате 
  действията на бизнеса.

3   БИЗНЕСПЛАН

- Вашият продукт има ли нужда от адапти-
  ране, за да отговори на нуждите на пазара?
- Ще трябва ли вашият бизнес да инвестира 
  в нови продукти, за да е атрактивен?

5   ПРОДУКТ

- Може ли вашата компания да осигури необходимата 
стойност или ценообразуване, за да успее в страната?
- Вашето ценообразуване отчита ли различните нужди в
 рамките на дистрибуторската верига?

S

6   ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

- Документи за самоличност или маркетингови
  материали, които ще трябва да бъдат преведени.
- Обмислете езиковите изисквания, необходими 
  за търговия на всеки нов пазар.
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9   ЕЗИЦИ

- Присъединете се към експортиращи 
  мрежи.
- Намерете еталонна компания и се 
  поучете от техния опит.

8   МРЕЖИ

13   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

- Кандидатствайте за EORI номер, ако 
  планирате да търгувате в ЕС.
- Разберете законовите си задължения 
  на местните пазари.

10   МИТНИЦИ
- Актуализирайте продуктовите файлове 
  със специфични за пазара изисквания.
- Разберете отговорностите си за проби
  и етикетиране на продукти.

11   ПРОДУКТИ

- Уверете се, че вашият бизнес разполага с 
  правилната търговска документация.
- Редовно актуализирайте продуктовите файлове 
  за външните пазари.

12   ДОКУМЕНТИ

- Разработете ценова листа и вземете 
  решение за валутата за търговия.
- Помислете за условията и видовете 
  плащания.
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14   ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
- Разберете маркетинговите изисквания за 
  влизане в нова страна.
- Подгответе превода на маркетингови 
  материали и уеб страници.

15   МАРКЕТИНГ

16   КОМУНИКАЦИЯ

- Предлагайте редовно лично или електрон-
  но обучение, за да помогнете на тези, които 
  „на място“ продават вашите продукти.

17   ОБУЧЕНИЕ

- Осигурете техническа поддръжка, за да 
  помогнете на клиентите да отговорят на 
  въпроси и да се справят с нови проекти.

18   ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

ПРОПРОВЕРКА

НА СТЪПКИТЕ
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