Εξωστρέφεια

Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Μέσω του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» ο ως άνω Οργανισμός ασφαλίζει, σύμφωνα με το Ν. 1796/88, επιχειρήσεις που εξάγουν ελληνικά προϊόντα από την Ελλάδα
προς το εξωτερικό, για συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους, σε ποσοστό κάλυψης 80% ανά τιμολόγιο και μέχρι συνολικού ποσού ασφάλισης €500.000
(ανακυκλούμενο), ανά εξαγωγική επιχείρηση. Αποδεκτές για ένταξη στο πρόγραμμα είναι τιμολογημένες πιστώσεις με διάρκεια από έναν έως τέσσερις μήνες.

Πλεονεκτήματα του προϊόντος για τον εξαγωγέα

•

•

Ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου
•
Πρόσβαση σε ρευστότητα
Μειωμένο περιθώριο χρηματοδότησης
•
Διεισδυτικότητα σε νέες αγορές.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Μεσαίες και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξάγουν από την Ελλάδα προς το εξωτερικό είτε ελληνικά προϊόντα, είτε προϊόντα που έχουν αποκτήσει προστιθέμενη
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αξία στην Ελλάδα, με τρόπο πληρωμής προθεσμιακό τακτής λήξης.

https://www.nbg.gr/el/business/liquidity-financing/international-trade/outward-orientation-programme-oaep-business-banking Για περισσότερα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

Η διαδικτυακή πύλη για την προώθηση των Ελληνικών προϊόντων στο Εξωτερικό

Δημιουργήσαμε τις προβολή και προώθηση των ελληνικών προιόντων. Ένα portal για την εγκαινιάσαμε το portal www.productsgreek.com !!! Σαν σήμερα ένα χρόνο πριν
κατάλληλες συνθήκες ώστε να γνωρίσει όλος ο κόσμος τις
ελληνικές επιχειρήσεις και τους Έλληνες παραγωγούς.

(ελληνικά, 1 οδηγός – εγχειρίδιο, μεταφρασμένο σε 5 γλώσσες (τρόφιμα, καλλυντικά, γούνες, μάρμαρα), Αρχικά 4 μεγάλες κατηγορίες Ξεκινήσαμε με μικρά βήματα…
αγγλικά, ρωσικά, κινεζικά, αραβικά)
και το www.productsgreek.com να είναι χορηγός επικοινωνίας σε ελάχιστες εκθέσεις. Σήμερα έχουμε 5 μεγάλες κατηγορίες
(τρόφιμα, καλλυντικά, γούνες, μάρμαρα, ακίνητα & κατασκευές),
9 οδηγούς – εγχειρίδια, μεταφρασμένο σε 8 γλώσσες
(ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά, κινεζικά, αραβικά, βραζιλιάνικα) κ
αι να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας στις μεγαλύτερες εκθέσεις ανά τον κόσμο.

Κλείνοντας 1 χρόνο και θέλοντας να ενημερώσουμε τους πελάτες για την πορεία μας, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε στην Ακριτική Καστοριά την πρόοδο μας. Για εμάς
η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ σε όλον τον κόσμο.

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.
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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι πάντα κοντά μας και στηρίζει το portal www.productsgreek.com. Έτσι και σήμερα είναι μεγάλος χορηγός επικοινωνίας στην ημερίδα
ενημέρωσης.
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