VIRTUAL B2B
MEETINGS

Συνεργασία STAMEGNA και
GREAT EXHIBITIONS
Με γνώμονα πάντα την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η GREAT
EXHIBITIONS βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο πλευρό των Ελληνικών
παραγωγικών επιχειρήσεων, προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους
εξωστρέφειας με νέες, καινοτόμες προτάσεις και εργαλεία για την ελληνική
εξαγωγική κοινότητα, βασιζόμενη στην άμεση ανάγκη των επιχειρήσεων για
την προβολή των αγαθών τους στην παγκόσμια αγορά.

Η GREAT EXHIBITIONS ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας
STAMEGNA για την Ελλάδα σας προσκαλεί να συμμετέχετε σε virtual
προκανονισμένες b2b συναντήσεις.

Στόχος των virtual B2B meetings
Προγραμματισμένες ατομικές διαδικτυακές – virtual Β2Β συναντήσεις
μεταξύ εξαγωγέων και διεθνών αγοραστών

από όλα τα δίκτυα λιανικής και χονδρικής πώλησης.

Προνόμια των διαδικτυακών συναντήσεων:
•Ασφάλεια: Δεν υπάρχει ανάγκη για ταξίδι
•Αποδοτικότητα: Η ομάδα της Stamegna προετοιμάζει το πρόγραμμα το συναντήσεων
με τους κατάλληλους αγοραστές

•One-on-One συνάντηση: εχεμύθεια, αμεσότητα στις ερωτοαπαντήσεις
•Έγκαιρος προγραμματισμός: ανακοίνωση ημερομηνιών και λίστα αγοραστών ένα
μήνα νωρίτερα
•Άψογος συνδυασμός συναντήσεων: ανά κατηγορία προϊόντων και επιθυμητών
συναντήσεων από λίστα αγοραστών

Πακέτο συμμετοχής
 Voucher 12 διαδικτυακών – virtual b2b συναντήσεων με αγοραστές,
 15λεπτη διάρκεια ανά διαδικτυακή συνάντηση,
 Ισχύ voucher και δικαίωμα χρήσης των 12 συναντήσεων για διάστημα 3 μηνών,
 Μέγιστη διάρκεια συναντήσεων 2 ώρες ανά μέρα που αντιστοιχεί σε 4 εως 8
συναντήσεις το μέγιστο ανά μέρα,
 Επιλογή συναντήσεων από οποιαδήποτε κατηγορία προϊόντων, τροφίμων, ποτών,
ομορφιάς.
 Πολλαπλή επιλογή κατηγοριών προϊόντων,

 Επιλογή των αγοραστών προς συνάντηση προκαταβολικά
 Profile book: όλες οι πληροφορίες των εταιρειών-αγοραστών και τα προσωπικά
στοιχεία επικοινωνίας των αγοραστών ( σε PDF )

Δήλωση συμμετοχής
 Συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής με
περιγραφή του προφίλ σας και επιλογή των
επιθυμητών κατηγοριών προϊόντων

 Πρόσβαση στις λίστες αγοραστών ανα
κατηγορία προϊόντων προκαταβολικά της
αίτησης και δήλωση των επιθυμητών
αγοραστών προς συνάντηση

 Προγραμματισμός
και
προετοιμασία
συναντήσεων και από την ομάδα της
Stamegna και τον διαχειριστή που θα σας
ανατεθεί

Τρόπος πραγματοποίησης
των συναντήσεων
 Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της εφαρμογής Zoom.
Κάθε τηλεσυνάντηση θα έχει διάρκεια 15 λεπτών και ένας εξοικειωμένος
υπάλληλος Stamegna Account Manager θα συντονίζει τις συναντήσεις.
 Η εφαρμογή Zoom δεν απαιτεί την δημιουργία κωδικού. Η πρόσβαση στην
εφαρμογή μπορεί να γίνει μέσω συνδέσμου (link) που θα σας αποσταλεί με
προστατευμένο κωδικό εισόδου (password).


Οι συναντήσεις είναι προγραμματισμένες βάσει των κατηγοριών που έχετε
δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής

 Οι Account Managers της Stamegna είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν στην
προετοιμασία της συμμετοχής σας. Μην διστάσετε να τους επικοινωνήσετε για
οποιοδήποτε θέμα.
 Την προηγούμενη ημέρα των συναντήσεων, ο account manager που θα σας
ανατεθεί, θα σας ανακοινώσει το τελικό πρόγραμμα τον συναντήσεών σας και θα
σας κάνει μια σύντομη εκπαίδευση στην χρήση της εφαρμογής προκειμένου να
αποφευχθούν θέματα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων

Πρόγραμμα Virtual Β2Β Meetings
Τρόφιμα – Ποτά

Υγεία- Ομορφιά

Snacks & Confectionery----

----Body & Bath Care, Skin
& Face Care
Dry Grocery---Condiments & Canned Food---Alcoholic & Non-Alcoholic
Beverages, Coffee and Tea

-------Personal Care

Πρόγραμμα Virtual Β2Β Meetings
Τρόφιμα – Ποτά

Υγεία- Ομορφιά
----Make-up & Nail Care
----OTC, Vitamins & Supplements

Frozen Food ---Healthy, Organic & Bio Food-------Hair Care
----For USA: Skin Care
Dairy Food----

Dry Grocery & Sweets----

Πρόγραμμα Virtual Β2Β Meetings
Τρόφιμα – Ποτά

Υγεία- Ομορφιά
----Skin, Bath & Body Care
----Face & Nail Care

Canned Food & Condiments---Non-Alcoholic Beverages ---Coffee, Tea

Vitamins, Supplements, OTC,
CBD (Cannabidiol) products,
---- COVID-19 products

----Hair Care & Accessories
Dry Grocery---Frozen & Dairy Food ---Russia & CIS regional focused
---- Make-Up & Color Cosmetics
---- Skin, Bath & Body Care

Πρόγραμμα Virtual Β2Β Meetings
Τρόφιμα – Ποτά

Υγεία- Ομορφιά

Healthy, Organic and Bio---Canned Food & Condiments-------Face & Nail Care

Snacks and Confectionery----

----Vitamins, Supplements, OTC,
CBD (Cannabidiol) products,
COVID-19 products

Alcoholic and Non-Alcoholic---Beverages
----Hair-Care & Hair Accessories

----Asia regional focused Make-Up
& Color Cosmetics

Πρόγραμμα Virtual Β2Β Meetings
Τρόφιμα – Ποτά
Dry Grocery, Coffee and Tea---Frozen and Dairy---Healthy, Organic and Bio----

Canned and Condiments---Snacks and Confectionery---Alcoholic and Non-Alcoholic---Beverages

Υγεία- Ομορφιά

Ποιοι είναι οι αγοραστές & τα
προϊόντα των Β2Β συναντήσεων;
Οι αγοραστές είναι:
1.έμποροι λιανικής πώλησης – retailers (60%)
2α.έμποροι χονδρικής πώλησης - wholesalers,
2β.Εισαγωγείς - importers,
2γ.διανομείς- distributors (40%)
….και προέρχονται από: Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Κατηγορίες προϊόντων:
•
•
•
•

Τρόφιμα
Ποτά, αλκοολούχα και μη
Προϊόντα ομορφιάς
Προϊόντας προσωπικής φροντίδας και υγιεινής

Κάποιοι από τους αγοραστές

…για το σύνολο των αγοραστών θα υπάρχει σχετική ενημέρωση
15 μέρες πριν την διεξαγωγή των συναντήσεων

Η ομάδα της GREAT EXHIBITIONS είναι στη διάθεση σας για να
βρει τον καλύτερο τρόπο προβολής και πώλησης των προϊόντων
σας στην παγκόσμια αγορά.

Θέσεις συμμετοχής περιορισμένες.
Δηλώστε συμμετοχή ΑΜΕΣΑ!!!
Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας!

11, Kosta Varnali str
15233, Chalandri, GR
Tel. +30 210 7755080
+30 210 7755046
+30 210 6897935
Fax. +30 210 7755049
info@greatexhibitions.gr
www.greatexhibitions.gr

