
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης -

Εξαγωγική Τιμολόγηση»

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, ώρα 15:00-18:30 &

Σάββατο  12 Μαρτίου 2022, ώρα 10:00-13:30

Συνολική διάρκεια: 7 ώρες, μέσω ΖΟΟΜ,   Κόστος Συμμετοχής: 50€ / άτομο

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι κίνδυνοι που υποκρύπτουν οι Διεθνείς συναλλαγές δεν είναι πάντοτε ορατοί και κατανοητοί από
αυτούς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωσή τους.

Η εξαγωγική απειρία, η συχνά πολύπλοκη διάρθρωση των εμπορικών συμβολαίων, οι διαφορετικές
κουλτούρες και εμπορικές πρακτικές των Συμβαλλομένων, οι μεγάλες αποστάσεις, τα διαφορετικά
νομίσματα, καθώς και η απουσία μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης και αποδεκτής νομοθεσίας που
διέπει το Διεθνές εμπόριο δημιουργούν ασάφειες, δυσκολίες και προβλήματα που μπορούν να
στοιχίσουν ακριβά εάν δεν δοθεί εξαρχής η απαιτούμενη προσοχή.

Επιπλέον, ο υπολογισμός της τιμής εξαγωγής, εκτός από κρίσιμος για την κερδοφορία, είναι
συγκριτικά δυσκολότερος. Η τιμή εξαγωγής δεν είναι ενιαία, αποτελεί πολυδιάστατη μεταβλητή,
συνυφασμένη με τους εκάστοτε εξαγωγικούς στόχους, τις συνθήκες της «εκεί» αγοράς, τους ανά
περίσταση εμπορικούς όρους και τις διαφορετικές αντιλήψεις των πελατών ως προς την
«εκλαμβανόμενη αξία».

Αυτές τις προκλήσεις συζητάμε στο Πρόγραμμα αυτό, δίνοντας συμβουλές και κατευθύνσεις θα σας
βοηθήσουν να:

• τις διαχειριστείτε αποτελεσματικά μέσα από τη σύναψη γραπτών, σωστά δομημένων
Συμφωνιών, εφαρμόζοντας διεθνώς καθιερωμένες και αποδεκτές πρακτικές

• κατανοήσετε τις ιδιαιτερότητες και τα «λεπτά σημεία» που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την
σύνταξη προσφορών και τη διαπραγμάτευση Συμβάσεων με ξένους πελάτες, προκειμένου να
αποφύγετε παρεξηγήσεις, claims και περιττά έξοδα

• «κτίζετε» τιμές εξαγωγής ανά περίσταση και, κυρίως, να χειρίζεστε το «όπλο» της τιμής
στρατηγικά και όχι αντιδραστικά έτσι ώστε να κερδίζετε ξένους πελάτες, αυξάνοντας την
αποδοτικότητα των εξαγωγών σας

Περιγραφή - Οφέλη

https://forms.gle/juw7Y5sAqNUZhSZX8


Εισηγητής: Γιώργος Ζερίτης
BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CGMCA – CJBS,

International Scale-up Specialist, Executive Coach, Master Trainer

A. Διαπραγμάτευση Συμφωνιών & Σύνταξη Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης

• Κατανοώντας την Φύση των Εξαγωγών - Managing Risk & Relationships, ROI

• Το Πλαίσιο των Διεθνών Συναλλαγών. Τεχνική Εργασιών Εξωτερικού

• Σύνταξη Εμπορικών Προσφορών. Σημεία που θέλουν προσοχή και διαχείριση

• Προτιμολόγιο (Pro-forma Invoice) - Ρόλος & Χρήση

• «Αποδεκτές» Παραγγελίες. Αξιολόγηση & Διαχείριση Αιτημάτων

• Η σημασία της Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας (Order Confirmation)

• Διαπραγμάτευση Τιμών & Τρόπων Πληρωμής 

• Διαχείριση Μεταβολών των Τιμών & Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

• Ζητήματα Κυριότητας κατά την Παράδοση των Εμπορευμάτων

• Διαχείριση Αιτημάτων Αποκλειστικότητας - Exclusivity. Pros & Cons, Ελιγμοί

• Προετοιμασία Διεθνούς Εμπορικής Σύμβασης - Βασικοί Όροι

B. Εξαγωγική Τιμολόγηση   

• Η Λογική της εξαγωγικής Τιμολόγησης

• Είναι μια «Σωστή» τιμή ταυτόχρονα και «Δίκαιη»;

• Κατανοώντας τη Σχέση «Αξίας – Τιμής» 

• «Επίπεδα Αξίας» στο Προϊόν 

• Στόχοι Marketing & Στρατηγικές Τιμολόγησης

• Ισορροπώντας την Ανταγωνιστικότητα με την Κερδοφορία

• Μέθοδοι Καθορισμού Τιμών 

• Price Structure. Εκπτώσεις & Ενδιάμεσοι. Επίπεδα Τιμών & Περιθώρια Κέρδους

Περιεχόμενα

Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης - Εξαγωγική Τιμολόγηση

Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε στελέχη Πωλήσεων, Marketing & Business Development

που θα ασχοληθούν με τις εξαγωγές, Διαχείρισης Παραγγελιών & Αποστολών, συμβούλους και

επιστήμονες που θέλουν να εξειδικευθούν στο διεθνές εμπόριο, και, κυρίως, επιχειρηματίες που

ανοίγονται στο εξωτερικό και επιδιώκουν να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα και να

είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ενόψει των συναλλαγών τους με ξένους πελάτες.

Σε ποιους απευθύνεται

https://drive.google.com/file/d/1J4yB33NBiHmvwZm4FzKJHDWsXZ_65xRv/view?usp=sharing

