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Μερικά λόγια για την Palirria

• Η Palirria είναι μια από τις πιο μεγαλύτερες 
εξαγωγικές εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα

• Παράγει Ελληνικά & Μεσογειακά  Έτοιμα 
Γεύματα στα 6 εργοστάσια της, σε 4 χώρες

• Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός Ντολμά στον 
Κόσμο,

• Με όραμα της: Να είμαστε η πρεσβευτές της 
Ελληνικής & Μεσογειακής Κουζίνας στον Κόσμο

• 87% του συνολικού τζίρου εξάγεται σε συνολικά 
50 χώρες.
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Οι εξαγωγές θέλουν Επένδυση 

• Για να έρθουμε σε επαφή με νέους υποψήφιους πελάτες η 
εταιρεία συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Διεθνών Εκθέσεων:
• Anuga-Germany, Sial-Paris, Gulfood-Dubai, Fancy-New York, Foodex-

Saudi  Arabia, FoodExpo-Athens
• Ad hoc έχουμε συνεργασία με τις Ελληνικές Αποστολές σε εκθέσεις 

με μικρότερη στρατηγική σημασία

• Προσπαθούμε να έρθουμε σε απευθείας επαφή με  διεθνείς 
retailers καθώς μέσω Β2Β events όπως: Wabel και East 
Meets West 

• Μια σημαντική επένδυση είναι τα market visits στις 
επιμέρους αγορές. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να  
κατανοήσουμε καλύτερα τις τοπικές συνθήκες και για να 
εντοπίζουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε κάθε αγορά.

• Για την καλύτερη κατανόηση των αγορών αγοράζουμε 
στοιχεία από εταιρείες Ερευνών που μας δίνουν 
πληροφορίες σχετικά με καταναλωτικές τάσεις και νέα 
λανσαρίσματα
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Προτεραιοποίηση
των Export Markets

Βασικά βήματα που ακολουθούμε 
πριν μπούμε σε μια νέα αγορά
• Επισκέψεις - ταξίδια 

• Retailers
• Τοπικούς διανομείς

• Δίνουμε ιδιαίτερα σημασία στην κατανόηση της 
αγοράς και του ανταγωνισμού

• Market visit
• Desk research
• Πληροφορίες από Πρεσβείες

• Κάνουμε πλήρη ανάλυση του price structure (ΦΠΑ, 
δασμούς, μεταφορικό κόστος, Περιθώρια 
διανομέων, Περιθώρια retailers, listing fees)

• Πολύ σημαντική είναι η επιλογή του σωστού 
συνεργάτη σε κάθε κανάλι

• Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους για την διανομή, το 
τζίρο, τιμές & την υποστήριξη.
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Συνεργασία με 
International Retailers

• Δημιουργούν exponential growth

• Απαιτούν υψηλή συνέπεια
• Πρέπει να έχετε φροντίσει να λύσετε τα 

παραγωγικά σας προβλήματα (bottle 
necks)

• Για Branded προϊόντα είναι 
απαραίτητο να υπάρχει budget για 
instore activation

• How to open the door:
• Συμμετοχή σε B2B events
• Συνεργασία με τοπικούς διανομείς
• Χρήση brokers 
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Focused Marketing Support

• We choose our battles
• Επιλέγουμε ποιες Χώρες & ποιοι Πελάτες μπορούν να φέρνουν ανάπτυξη

• Εκεί δημιουργούμε μαζί με τους συνεργάτες / διανομείς μας focused 
marketing support plans:
• Διαφήμιση /Γευστικές δοκιμές /Συμμετοχή σε φυλλάδια /In-store displays
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New Product Development
• Νέα προϊόντα: είναι το βασικό συστατικό της διαρκής 

ανάπτυξης της εταιρείας.

• Μελετάμε τις τάσεις των καταναλωτών στις διεθνές αγορές
• Υπάρχει μια στροφή προς πιο υγιεινά φαγητά 

• Το Μεσογειακό φαγητό ταυτίζεται με την υγεία

• Vegetarian

• Gluten Free

• Convenience – Ευκολία

• Βασική αποστολή Export Area Managers είναι να φέρνουν τις 

τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο στο χώρο των τροφίμων πίσω

στην εταιρεία.
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Key Growth Strategies
Ένα βασικό εργαλείο στο σχεδιασμό της ανάπτυξης

Συμπληρώνεται από τους Export Managers για τους βασικές τους αγορές 8



Συμπεράσματα: 
Keys to Export Success

• Εάν θέλετε ανάπτυξη μέσω της δραστηριοποίησης στις εξαγωγές, θα πρέπει να 
επενδύσετε σε:
• Διεθνείς Εκθέσεις
• Για την κατανόηση των αγορών χρειάζονται ταξίδια-επισκέψεις
• Αγορά στοιχείων από εταιρείες Ερευνών

• Η πώληση σε Διεθνείς retailers δημιουργεί exponential growth αλλά απαιτεί 
συνέπεια 

• Φροντίζετε να υπάρχει Innovation και να αφουγκράζεστε τις καταναλωτικές τάσεις 
που υπάρχουν στις αγορές του κόσμου

• Επιλέξετε τις σωστές αγορές και τον σωστό συνεργάτη ανά κανάλι που έχει καλή 
κάλυψη στην αγορά και  που θα προσέξει τα προϊόντα σας.

• Focus:
• Δεν μπορείτε να πωλήσετε παντού
• Εστιάζετε σε Key Growth Markets
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