
Хмельницька Торгово-промислова палата за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна
економіка України» організовують та запрошують експортерів до участі в Export Bootcamp, який
відбудеться онлайн 28-30 вересня 2021 року.

Програма Export Bootcamp ОНОВЛЕНА з урахуванням потреб експортерів та буде сфокусована на
трьох ключових питаннях:

✔ Пошук покупців
✔ Інструменти збільшення продажів
✔ Робота в онлайн просторі

EXPORT BOOTCAMP
«Інструменти для швидкого розвитку експортних продажів»

EXPORT BOOTCAMP «Інструменти для швидкого розвитку експортних продажів» – це 3-денний вебінар
загальною тривалістю 6 годин, який допоможе зрозуміти як спланувати, адаптувати та прискорити
експортні продажі з урахуванням сучасних викликів, трендів та очікувань покупців.

Дізнайтеся, як
- Покращити експортну діяльність завдяки швидкому аналізу ринків
- Розвивати продажі в умовах онлайн
- Адаптувати стратегії продажів до змін
- Шукати клієнтів та розвивати нові зв’язки
- Швидше переконати клієнтові, що ви маєте саме те, що він шукає
- Отримувати результати від онлайн-зустрічей

Export Bootcamp – це
- 6 годин навчання онлайн
- Набір практичних інструментів для розвитку вашого експорту
- Практичні кейси та доступ до корисних ресурсів

Навчання та практичні вправи дозволять Вам дізнатися та засвоїти інструменти планування та
розвитку експорту через 4 основні кроки:

- ОЦІНИТИ експортну спроможність компанії, команди та продукту в умовах змін та обрати
експортні ринки, які відповідають спроможності компанії та продукту

- СТВОРИТИ виграшну торгову пропозицію, яка відповідає очікуванням потенційного клієнта
- ЗНАЙТИ покупців та партнерів на іноземних ринках
- ВИКОРИСТОВУВАТИ ефективно маркетингові інструменти та онлайн-зустрічі для розвитку

продажів

І найголовніше – ви зможете застосувати інструменти та навички одразу під час тренінгу.

Завантажити програму

РЕЄСТРАЦІЯ – до 22 вересня  2021 (23:59)

Увага! Кількість учасників заходу обмежена. Учасники будуть відібрані на основі наданої в
аплікаційній формі інформації. Максимальна кількість учасників – 25 компаній, з можливістю
залучити двох представники від компанії. Перевага буде надана компаніям МСБ, які мають

продукт з експортним потенціалом та досвід екпорту.

Зареєструватись

https://docs.google.com/document/d/1l4Ayt0VE12LzgKvDEybQUmBoJn1THwmm/edit?usp=sharing&ouid=104515797715896570165&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4jWyvIDioNqbiMb9_vOK23-D7Hw7dJS7vLqC3ASMguAbQzw/viewform?usp=sf_link


Підтвердження Вашої участі Ви отримаєте 23 вересня на вказану в реєстраційній формі електронну
пошту. Заявки на участь у заході, отримані після завершення реєстрації, розглядатися не будуть.

УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА

Тренер програми – Галина Перепелиця

Сертифікована консультантка та тренерка з питань експорту та відповідності
продукції вимогам ринків.

Сертифікована консультантка з експорту за програмою Естонського інституту
маркетингу 2019 та 2021 років.

Досвід:

- 17-річний досвід консалтингу в міжнародній торгівлі, підтримці компаній у
розвитку та налагодженні експортних операцій.

- 13 років успішного досвіду у розробці та проведенні заходів з розвитку
бізнесу з USAID, ЄС, ПРООН, GIZ та іншими міжнародними організаціями.

- 20+ авторських тренінгів та інших освітніх програм, включаючи розробку
навчальних матеріалів з розвитку експорту.

- 60+ навчальних заходів з питань експорту, проведених у 2018-2021 роках:
доступ до нових ринків, нарощування експортного потенціалу, дослідження
ринків, визначення вимог до продукції, маркетингові стратегії тощо.

- 10 тренінгів Export Bootcamp, які були проведені у 2019-2021 роках.


