4.7 Rozwój sprzedaży produktów/usług na rynkach zagranicznych
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
Pierwszym krokiem doradztwa w celu pozyskania kontrahentów na rynkach zagranicznych
jest określenie profilu działalności firmy: w czym się specjalizuje, jakie wartości sprzedaje,
jakich klientów poszukuje. Wybierane są również najlepsze produkty lub usługi
do internacjonalizacji.
Przeprowadzający usługę doradczą przygotowują ogólną charakterystykę wybranego przez klienta
rynku zagranicznego oraz informacje związane z sektorem działalności klienta.
Przed
przystąpieniem
do
poszukiwań
kontrahentów
handlowych,
doradztwo
polega na poinformowaniu przedsiębiorcy jak przygotować materiały promocyjne (katalogi,
strony internetowe, konta na profilach społecznościowych w języku polskim i angielskim)
w zależności od jego potrzeb. W celu przygotowania listy potencjalnych klientów określany jest
profil dobierany do skali działalności kontrahenta na wybranym rynku zagranicznym.
Kolejny etap to budowa bazy danych potencjalnych kontrahentów na wybranym rynku. Zawiera
ona nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i adres e- mail. Następnie przeprowadzany jest
proces selekcji i doboru kontrahentów – jest to ważny proces wspierający znalezienie
zagranicznego partnera handlowego. Polega na dotarciu z ofertą firmy do osób decyzyjnych za
pomocą kontaktu mailowego i/lub telefonicznego. Ma to na celu zbadanie poziomu
zainteresowania ofertą klienta.
Dzięki tym działaniom może rozpocząć się proces negocjacyjny z kontrahentami, którzy wyrazili
zainteresowanie przedstawioną propozycją biznesową. W porozumieniu z klientem prowadzone
są rozmowy dotyczące warunków dostarczenia usługi lub produktu.
Przewidywany czas realizacji usługi
1 - 6 miesięcy
Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Proponowana usługa doradcza przyczyni się do rozszerzenia rynków zbytu, do wzrostu zysku,
dywersyfikacji rynków i wzrostu przychodów firmy. Pozyskanie wiedzy na temat sposóbu
i metodologii pozyskiwania klientów na rynkach zagranicznych wzmocni potencjał rozwojowy
firmy. Odpowiedni dobór kontrahentów pozwoli na nawiązanie współpracy handlowej na rynkach
zagranicznych. Taka wiedza przełoży się na wzrost sprzedaży proponowanych przez niego
produktów bądź usług oraz rozszerzenie rynków zbytu w dłuższej perspektywie rozwoju. Dzięki
pozyskaniu klientów zagranicznych wzrośnie również marża, ponieważ rynki wysoko rozwinięte
mają większą elastyczność cenową niż rynek polski. Wzrost sprzedaży oraz wyższa marża
spowoduje wzrost zysku, co w konsekwencji pozwoli na inwestowanie zysków w rozwój zasobów
przedsiębiorstwa. Skorzystanie z usług rozwojowych w celu rozwoju eksportu pozwoli firmie
zredukować koszty związane z penetracją rynku zagranicznego.
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Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
Usługę w zakresie rozwoju sprzedaży produktów/usług na rynkach zagranicznych będą realizować
eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w porozumieniu z przedsiębiorcą
i jego pracownikami. W początkowej fazie przeprowadzony zostanie szczegółowy wywiad
oraz omówione wszystkie działania wraz z procesami, które mają zostać wdrożone. Następnie
specjalista przeprowadzi konsultację z klientem w celu dokładnego zbadania indywidualnych
potrzeb przedsiębiorstwa oraz poznania kryteriów doboru potencjalnych kontrahentów.
Na każdym etapie usługi planowane są konsultacje eksperta z przedsiębiorstwem oraz bieżące
sporządzanie raportów.
Zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach pozwoli
na wykorzystanie ich specjalistycznej wiedzy do osiągnięcia zamierzonego celu i uzyskania
oczekiwanych efektów zarówno w zaznajomieniu ze specyfiką handlu na danym rynku,
jak i odpowiednim doborze potencjalnych kontrahentów, w celu doprowadzenia do negocjacji
handlowych.
Założenia cenowe
30.000 zł – 50.000 PLN netto. Wycena jest ilorazem wynagrodzenia stawki pracy eksperta (200 zł
za roboczogodzinę) i czasochłonności realizacji usługi, szacowanej w zależności od specyfiki branży
od 150 do 250 godzin Koszt określany jest na etapie przygotowania wyceny z uwzględnieniem
specyfiki działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwo.

Odbiorcy
MŚP z województwa podlaskiego zainteresowane zakresem usługi.
Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Imię i nazwisko

Radosław Wołyń

Telefon

507 732 576

E-mail

radoslaw.wolyn@piitt.pl
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