ΣΕΒΕ…Οne-Stop-Shop
ολοκληρωμένης υποστήριξης εξαγωγών
Από το 1975 έως σήμερα αποτελεί το σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας στην Ελλάδα.
Ο ΣΕΒΕ σήμερα…








Αντιπροσωπεύει πάνω από 750 εταιρείες και επιχειρηματικούς ομίλους σε όλη την ελληνική επικράτεια
με συνολικό κύκλο εργασιών 25 δις ευρώ, 55.000 εργαζόμενους και 15 δις ευρώ τζίρο εξαγωγών, που
αντιστοιχούν στο 45% των ελληνικών εξαγωγών αγαθώνΠροσφέρει πρακτικά εργαλεία στα µέλη του
για την αύξηση της εξωστρέφειάς τους
Εξυπηρετεί πάνω από 200 αιτήματα υποστήριξης και ζητήσεων πληροφόρησης μηνιαίως
Διαθέτει και λειτουργεί το καταξιωμένο ερευνητικό Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ)
Συμβάλλει ενεργά ως Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
Έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχοντας αναπτύξει ισχυρό δίκτυο συνεργασίας µε πάνω από 100
αξιόπιστους οργανισμούς και φορείς διεθνώς
Υιοθέτησε πρώτος τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για αμεσότερη επικοινωνία µε τις επιχειρήσεις-µέλη
του

Στο ΣΕΒΕ εδώ και 45 χρόνια…











Υποδεικνύουμε δυνητικούς συνεργάτες (εισαγωγείς, χονδρέμπορους, προμηθευτές κ.λπ.)
Ενημερώνουμε στοχευµένα τα Μέλη µας για ζητήσεις προϊόντων από το εξωτερικό
Παρέχουμε έγκυρες επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες και κλάδους
Διενεργούμε στατιστικές αναλύσεις και εκπονούμε μελέτες για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών
ανά κλάδο και για κάθε πιθανή χώρα – προορισμό από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και
Σπουδών (ΙΕΕΣ)
Υλοποιούμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης σε θέματα:
εξαγωγικού marketing, έρευνας αγορών, διαδικασιών εξαγωγών, τεχνικών διαπραγματεύσεων
κ.ά.
Διοργανώνουμε και υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις για συμμετοχή σε Επιχειρηματικές Αποστολές,
Συνέδρια, Εκθέσεις, Κλαδικές Συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Προσφέρουμε προνομιακή δωρεάν προβολή στον Κατάλογο Εξαγωγέων του ΣΕΒΕ µε την ιδιότητα του
Μέλους
Δημιουργούμε χρήσιμες εκδόσεις όπως ο Οδηγός Εξαγωγών “Ο∆ΗΓΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ - Θέλετε να
εξάγετε;”

www.seve.gr
Πλατεία Μοριχόβου 1 – 546 25 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 535333, e-mail: info@seve.gr
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Σύντομη Παρουσίαση Υπηρεσιών
ΣΕΒΕ & ΙΕΕΣ προς τα Μέλη
Ανεύρεση Δυνητικών Συνεργατών

Ανεύρεση Δυνητικών
Συνεργατών
Παροχή Στατιστικών Στοιχείων

Υπόδειξη δυνητικών συνεργατών (εισαγωγέων, χονδρέμπορων,
προμηθευτών, κ.λπ.) µε χρήση πολλαπλών κριτηρίων ενδιαφέροντος
(αντικείμενο, τύπος δραστηριότητας, χώρα-περιοχή στόχος, τζίρος,
αριθμός προσωπικού, κ.λπ).
Κύριες πηγές πληροφόρησης:

Έρευνες – Μελέτες

Kompass: Κατάλογος επιχειρήσεων µε παγκόσμια κάλυψη. Καλύπτει 65
χώρες και 60.000 κωδικούς προϊόντων. Περιλαµβάνει 4 εκατοµµύρια
επιχειρήσεις.

Ενημέρωση Μελών ανά Κλάδο
Δραστηριότητας
Newsletter ΣΕΒΕ ΕΞΠΡΕΣ ΙΕΕΣ

Findbiz: Κατάλογος 400.000 επιχειρήσεων κυρίως στην Ελλάδα, αλλά
και στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία. Για τις καταχωρημένες ελληνικές
επιχειρήσεις ΕΠΕ και ΑΕ υπάρχουν διαθέσιμοι και οι ισολογισμοί.

Monthly Export Report
Υπηρεσία Δικτύωσης Μελών
(Β2Β Μελών ΣΕΒΕ)

Άλλες πηγές: Γραφεία ΟΕΥ, Επιμελητήρια, Κλαδικοί Σύνδεσμοι

Παροχή Στατιστικών Στοιχείων


Εξωτερικό εμπόριο εµπορευµατικών συναλλαγών σε εθνικό επίπεδο,
ανά χώρα του κόσµου, ανά κλάδο/προϊόν (HS2-HS8), σε αξία,
ποσότητα, µέση τιµή/τόνο, σε ετήσια/µηνιαία βάση από το 1988 µέχρι
σήµερα



Εξωτερικό εµπόριο υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο, ανά χώρα του
κόσµου, ανά γενική κατηγορία υπηρεσίας, σε αξία, σε ετήσια βάση
από το 2001 µέχρι σήµερα



Ελληνικό εξωτερικό εµπόριο σε περιφερειακό επίπεδο, ανά περιφέρεια
και ανά περιφερειακή ενότητα, ανά χώρα και κλάδο (HS2), σε ετήσια
βάση από το 2003 µέχρι σήµερα



Βασικά οικονοµικά µεγέθη (ενδεικτικά:
παραγωγή, κατανάλωση, επενδύσεις)

ΑΕΠ, ΑΕΠ

κατά

κεφαλή,

Πηγές (ενδεικτικά): Eurostat, International Trade Center, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ,
OECD, IMF (IFS), World Bank
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Έρευνες – Μελέτες


Διενέργεια μελετών:

α) για επιστηµονική τεκµηρίωση και υποστήριξη υφιστάµενων και
δηµιουργία νέων θέσεων του ΣΕΒΕ
β) για κλάδους που απασχολούν το µεγαλύτερο µέρος των µελών του
ΣΕΒΕ (πχ. αγροτικά) και ανάδειξη δυναµικών αγορών -στόχων.


Ετήσια έκθεση για την χαρτογράφηση της δραστηριότητας του
ελληνικού εξωτερικού εµπορίου ανά περιφέρεια και ανά νοµό, ανά
χώρα και ανά κλάδο



Διενέργεια ερευνών πεδίου µέσω ερωτηµατολογίου σε Μέλη – Μη
Μέλη ΣΕΒΕ για θέµατα επικαιρότητας εξαγωγών και διερεύνηση
ενδιαφέροντος για νέες δυνητικές αγορές - στόχους

Ενηµέρωση Μελών ανά Κλάδο Δραστηριότητας


Αυτοτελής ενηµέρωση Μελών ανάλογα
µε τον κλάδο και το
αντικείµενο δραστηριότητας, σχετικά µε ζητήσεις προϊόντων, έρευνες
αγοράς τρίτων, ενδεχόµενες αλλαγές σε νοµοθεσία, σήµατα
συµµόρφωσης κ.λπ.

Newsletter ΣΕΒΕ ΕΞΠΡΕΣ

https://www.linkedin.com/company/greek-exporters-association
Youtube:
https://www.youtube.com/user/sevechannel
Twitter
https://twitter.com/SEVE_GR

LinkedIn:

https://www.facebook.com/seve.gr

Facebook:

Ακολουθήστε µας:



Εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό ηλεκτρονικό φυλλάδιο
οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας.

με

θέματα

ΙΕΕΣ Monthly Export Report


Μηνιαίο ενηµερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο εξαγωγικού εµπορίου και
τάσεων αγορών.

Υπηρεσία Δικτύωσης Μελών (Β2Β Μελών ΣΕΒΕ)


Ενηµέρωση
µεταξύ
των
Μελών
για
παραγόµενα
προϊόντα/παρεχόµενες υπηρεσίες. Τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα
παρουσίασης - προβολής τους, µέσω αποστολής email από τον
ΣΕΒΕ στα λοιπά µέλη του, 4 φορές σε ετήσια βάση.
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