ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ
допомагаємо бізнесу досягати успіху на закордонних ринках

ЗА ПІДТРИМКИ:

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Тенденції, споживчі вподобання, вимоги інша аналітика:
•

Експорт одягу та взуття до ЄС тут

•

Експорт одягу до Європейського Союзу тут

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
1.

Тісна співпраця навчальних закладів і бізнесу.
Сприяння зайнятості у галузі

Приватний
сектор

2.

Розбудова промислових кластерів, розробка
стратегії кластеру

3.

Надання методичної та практичної допомоги у
сфері маркетингу спеціалізованими
державними агенціями

Навчальні
заклади

Держава

4.

Страхування експортної діяльності - ЕКА

5.

Розбудова іміджу країни

6.

Гармонізація стандартів

ХТО МИ?
ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ
Консультативно дорадчий орган при Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України, який було створено як “єдине вікно”
допомоги українським експортерам у виході на нові ринки

СТРАТЕГІЧНА МЕТА
Допомагати бізнесу досягати успіху на міжнародних ринках :
- розвиток експортної компетентності українського бізнесу
- промоція українських товарів та послуг за кордоном
- допомога в налагодженні співробітництва між українським та
закордонним бізнесом

ІНСТИТУЦІЇ З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ - МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
UKRAINE

ISRAEL

GERMANY

ESTONIA

FINLAND

CZECH REPUBLIC

Israeli Export
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GTAI

EAS

Finpro

CzechTrade
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Уряд, Донори
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100
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240
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$100 млн.

$30 млн.

$199.5 млн.

$24 млн.

$13,2 млн.

0

0

49

15

37

50

0

-

$0,4 mln.

-

$3,2 млн.

$2,4 млн.

$45 млрд.

$61 млрд.

$1341 млрд.

$14 млрд.

$57 млрд.

$161 млрд.

$93 млрд,

$300,6 млрд.

$3980 млрд.

$38,45 млрд.

$231,4 млрд.

$350,7 млрд.
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НАШІ ПОСЛУГИ ЕКСПОРТЕРАМ

Освітня платформа
•
•

Семінари та вебінари
Навчальні курси
(онлайн та офлайн)

•
•
•
•

Бізнес-можливості

Експортний консалтинг

Торгові місії закордоном
Торгові місії в Україні
B2B зустрічі
Бізнес-нетворкінг

•
•
•
•

B2G майданчик
•
•

Рада з просування експорту
Галузеві робочі зустрічі
(представники бізнесу,
експертів, уряду)

Платформа SheExports
Заходи з підтримки,
промоції та розвитку
жінок в бізнесі.

•

Визначення готовності до
експорту
Консультування та пошук
партнерів
Enterprise Europe Network
(EEN)
Аналітика та дослідження
ринків
Міжнародні публічні
закупівлі (GPAinUA)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

ЕКСПОРТНИЙ АЛЬЯНС
•

Група компаній з певної галузі, які мають серйозні наміри та адекватні ресурси щодо виходу на
закордонні ринки збуту. Компанії в кластері повинні мати адекватну синергію пропозицій,
достатніх для представлення промисловості країни. Діяльність кластеру підтримується на
державному рівні

•

Адмініструється спільно EPO та компаніями учасниками кластеру

•

Планування дій та операцій виключно для членів кластера

•

Пропонує добровільну участь у своїх заходах

•

Пропонує спільний розподіл витрат, пов'язаних із діяльністю у рамках кластеру. Певний відсоток
бюджету заходів фінансується EPO

•

Пропонує заходи, на які можуть залучатися офіційні державні особи

ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСПОРТНОГО АЛЬЯНСУ

•

Пріоритизація
ринків

Канали продажу

Бізнес можливості

Правильні ринки

•

Конкретизація
можливостей

•

Розуміння
побудови
ланцюга
доданої вартості

Баєрська місія

Торгова місія

•

Зустрічі із
потенційними
партнерами за
кордоном

… та інша специфічна маркетингова діяльність на запит учасників Альянсу

•

Зустрічі із
потенційними
партнерами в
Україні

@exportpromotionoffice

+38 044 253 6131
+38 067 828 20 34

@EPOukr

info@epo.org.ua
export@epo.org.ua

@ExportPromotionOffice

вул. Грушевського, 12/2, оф
369 Київ

