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PRO
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Danışan firmaya özel kapsamlı hedef pazar araştırması raporunun
hazırlanması ile ürün ve sektöre uygun danışmanın atanması.
Hedef pazarların ve ülkelerin belirlenmesi.
(Güncel vergiler ile hazırlanmış ürün ve hizmetlerin aktif
satışının en yoğun olduğu bölgeleri rakamsal veriler ile detaylı bir
şekilde belirlenmesi.)
Belirlenen hedef pazarlardaki potansiyel müşterilerin online ve fiziki
olarak tespiti.
Potansiyel müşterilerin listelenmesi, güncellenmesi ve kategorize
edilerek raporlanması.
Tüm eleme kriterlerinden sonra titizlikle seçilen potansiyel ve gerçek
müşterilerin iletişim bilgileri listesinin hazırlanması.
(telefon numarası, mail adresi, sosyal medya, websitesi, çalışan
linkedın hesapları.)
Potansiyel müşterilerin tamamına telefon aramaları ve diğer
iletişim kanalları (WhatsApp, viber, skype vb.) ile ulaşılması ,
tüm konuşmaların haftalık raporlar ile danışan firmaya iletilmesi.
Detaylı potansiyel müşteri listesi üzerinden email marketing
sisteminin kurulması.

Gümrük süreçleri takibi ve nakliye organizasyonu.
Satış gerçekleştiğinde ödeme ve tüm operasyonel sürecin takibi.
Ürünlerin fabrikanızdan çıkışından müşteriye ulaşana kadar tüm
sürecin kontrol edilip tarafınıza raporlanacak.
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Uluslararası pazarlamaya uygun kurumsal sosyal medya yönetim
sisteminin kurulması.
(Tüm masraflar tarafımıza ait.) (Tüm gelişmeler ve geri dönüşler
haftalık olarak tarafınıza iletilicek.)
Ürün ve sektör dinamiklerine uygun B2B sitelerine üyelik
işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
(B2B üyelik ücretleri danışan firma tarafından karşılanacaktır,
yönetimi bizim tarafımızdan gerçekleştirilecektir.)
Ülkemizi ziyaret etmek isteyen potansiyel müşterilerin, sizlerin
veya bizlerin ofisinde karşılanması.
Fuar planlama hizmeti.
Firma ve sektör dinamiklerine uygun fuarların tespiti ve seçilen
fuarlara firmayla beraber katılım gerçekleştirilmesi.
(Fuar katılım ve stand ücretleri danışan firma tarafından karşılanacaktır.)
365 gün ihracat yönetimi.
Hafta içi 09:00-19:00 saatleri arası istenilen zamanda online
veya yüz yüze görüşmeler ile sınırsız destek sağlanması.
Fiili saha araştırması.
Hedeflenen pazar ya da ülkelerdeki müşteriler ile yüz yüze görüşmeler.
6 aylık periyodlarla yılda minimum 10 günden fazla yurtdışı müşteri
ziyaretleri.
(Tüm masraflar tarafımıza ait.)
Bayii ve şube oluşturma hizmetleri ve yurt dışı ofis showroom
kiralama hizmetleri.
Ücretsiz proje danışmanlık hizmeti.
TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB destekleri için proje yazım
hizmeti.

2 Adet

Sınırsız

Ücretsiz ithalat danışmanlığı hizmeti.

PRO - PRO MAX PAKETLERİMİZDEN %60-70 ORANINDA
DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ.

19.500 TL

24.500 TL

AYLIK

AYLIK

KDV (%18)

KDV (%18)

29.500 TL
KDV (%18)
AYLIK

*Oranlar firma sektörüne ve proje uygunluk koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
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