


Шановні 
представники бізнесу!

Представляємо до вашої уваги
підготовлене командою

Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності облдержадміністрації спеціальне
видання «Порадник експортера».

Цей випуск саме для вас! Він містить у собі корисні поради
стосовно започаткування та розвитку зовнішньоекономічної
діяльності, як вийти на нові ринки та налагодити відносини з
іноземними партнерами.

Завдяки «Пораднику експортера» ви зможете дізнатись:
• як і де знайти іноземних партнерів;
• що потрібно для представлення свого товару та торгової

марки;
• особливості ринків збуту;
• які існують канали спілкування з клієнтами та ознайомитесь з

особливостями перекладу;
• про особливості створення сайту для іноземних покупців;
• як використовувати консультантів та Інтернет-ресурси для

виходу на нові ринки збуту;
• про цінову політику при виході на нові ринки;
• які ризики може нести у собі логістика;
• правильний підхід до фінансового планування та

страхування.
Та ще багато цікавих рекомендацій!
Сподіваємось, що це видання стане помічником у розвитку

вашого бізнесу, дозволить правильно сформувати експортну
стратегію, уникнути помилок під час здійснення експортної
діяльності, вдосконалити діяльність підприємства, знайти нових
партнерів та налагодити з ними тісні взаємовигідні стосунки.

Бажаємо наснаги та успіхів!
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Самооцінка та самодіагностика

Початку експортної діяльності має передувати свідома,

відверта і самокритична оцінка своєї компанії і свого товару

власником бізнесу.

Недооцінка експортного потенціалу компанії призведе до

необґрунтованої відмови від експортної діяльності, тоді як

переоцінка виллється у витрати без досягнення комерційних

результатів.

Експортний успіх можна порівняти з перемогою у спортивних

змаганнях: той, хто ретельно готується, розраховує сили, має

стратегію і тактику перемоги, може розраховувати на успіх. З

іншого боку, активні дії з виходу на зовнішній ринок без належної

підготовки можуть, в окремих випадках, загрожувати існуванню

самого підприємства.

Коли ми розглядаємо питання готовності компанії до експорту

до ЄС, до пошуку партнерів, то навіть таке питання, як наявність

візи для подорожей до країн Шенгенської зони, стає

надзвичайно важливим. Адже гнучкість у виборі місця зустрічі з

потенційними партнерами дасть вам важливі конкурентні

переваги.

Варто пам’ятати – зазвичай експорт не є діяльністю, що

приносить швидкі продажі.

Експортер має бути терплячим і проактивним, розвивати

зв’язки з закордонними покупцями і споживачами протягом

тривалого часу, завжди шукати і бути відкритим до нових

можливостей і нових партнерств.
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Експортне планування

Ретельний аналіз власних ресурсів та можливостей з огляду

на завдання та виклики експорту є критичною передумовою для

складання експортного плану. Він має включити кроки для

реалізації експортної стратегії, цільові показники (наприклад, по

обсягу продажів на експорт), ресурси для виконання плану і

відповіді на важливі пов’язані питання, зокрема:

людські ресурси – чи зможете ви «перекинути» персонал на

розвиток експортної діяльності, чи вам необхідно наймати нових

співробітників для розвитку експорту?

масштабованість та управління змінами – якщо закордонний

попит на товари зростає швидко, чи будете ви в змозі, чи буде у

вас план для нарощування обсягів виробництва?

зміни до товару – чи ви зможете вносити зміни до вашого

товару з метою збільшення можливостей закордонних продажів і

відповідності закордонному регулюванню?

відвідування ринку – відвідування регіональних ринків і

демонстрація вашого продукту на торгових виставках є

найкращими шляхами для розбудови контактів і перетворення

на успішного експортера. Чи у вас є ресурси для інвестування у

цю діяльність?

Дослідження ринку починаємо з визначення регіонів та країн,

де існують найкращі можливості для вашої компанії. Лише в

цьому випадку можна спрямувати ресурси на досягнення

найвищих результатів.
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Для цього необхідно

дати відповіді на питання:
• куди імпортується, де споживається найбільша кількість

продукту вашого типу і які ринки ростуть найдинамічніше?
• на яких ринках очікується найбільше зростання з огляду на

доходи на душу населення?
• наскільки великим є ринок вашого продукту в аналізованому

регіоні?
• як культурні та/або релігійні практики на вашому цільовому

ринку впливають на споживання/попит?

• якими є демографічні тенденції ринку – це молоде чи старе
населення?

• якою є щільність населення у вашій цільовій групі?
• якою є географічна структура ринку? Чи є окремі

регіони/міста, на яких варто зосереджуватися?

• якими є бар’єри до експорту і наскільки складно експортувати
на окремий ринок?

• хто є вашими основними конкурентами? Чи ваш продукт є
конкурентним?
Після того, як ви визначили цільові ринки, необхідно зробити

аналіз для визначення потреб у адаптації/зміні товару для
продажів у цільовій країні. Маркування товару, дизайн пакування
та матеріалів може потребувати врахування регіональних
відмінностей.

Представляючи свій товар потенційним партнерам на

теренах Європейського Союзу, варто якомога чіткіше
усвідомлювати, у чому саме полягає ваша конкурентна перевага
перед пропозиціями подібних товарів.
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Як знаходити партнерів

за кордоном?
Алгоритм пошуку бізнес партнера за кордоном:

• Проведіть дослідження з вивчення ринку.
Інструменти: Google + Google Translate (для іншомовних

країн).
Порада! Не використовуйте лише англійську мову при

здійснені пошуку в Google. Пошук мовою країни, з якою
плануєте працювати, забезпечить більш плідні результати та
значно підвищить шанси на знаходження бажаного партнера.

• На основі проведеного дослідження оберіть країни для
виходу на зовнішній ринок та потенційні компанії-партнери.

• Сплануйте особисті візити до обраних країн та визначте чіткі
цілі візитів.
Порада! Базуючись на інформації з Інтернету дуже складно

визначити правдивість висвітлених даних. Найкращим способом
перевірки інформації є особисті візити, встановлення
безпосереднього бізнес контакту та взаємне представлення
компаній і їх виробничих потужностей.

Проаналізуйте отриману за результатами зустрічей

інформацію та оберіть ідеального партнера для подальшої
співпраці.

Як обрати ринок для експорту продукції та
ідентифікувати «свого» споживача?

Розпочати варто з визначення виду продажів для Вашого

продукту: B2B чи B2C. У випадку B2B продажів Ви здійснюєте
прямий експорт безпосередньо з України до Вашої компанії-
партнера
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в іноземні країні, у разі B2C продажів необхідно знайти

місцевого партнера-рітейлера, який буде постачати Вашу

продукцію до кінцевого споживача.

Як перевірити надійність партнера?

Перевірити в загальнодоступних системах, чи дійсно є така

зареєстрована компанія.

Знайти цю компанію в базах платників податків.

Переглянути списки членів Торгових палат, Асоціація та т. ін.

Зустрітися з ними особисто та впевнитись, що вони справді

існують.

Спробувати укласти з компанією невелику Угоду та успішно її

реалізувати.

Як нівелювати ризики при транспортуванні товарів, що

швидко псуються?

INCOTERMS – Ці умови регламентують момент передачі

права власності на товар і всі пов’язані із цим ризики. Дані умови

визначаються сторонами в процесі перемовин та закріплюються

документально в договорі. Ці правила визначають

відповідального за сплату доставки, митного оформлення, та

страхування ризиків на шляху транспортування товарів залежно

від визначених стандартних умов поставки.
Які кроки варто зробити експортеру-початківцю?

Перш за все, необхідно впевнитися, що на Ваш продукт
дійсно є попит на обраному Вами ринку. Перевірити чи цей

ринок є повномірним та із постійним попитом.
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Знайти партнерів та встановити дружні бізнесові контакти.
Довідково: для розбудови мережі контактів в іноземних

країнах можна співпрацювати з такими організаціями як AISEC,
JCI, Meetup, Business Network International.

Як зробити продукт впізнаваним?
Одним з найкращих інструментів є участь у виставках та

конференціях. Розпочати можна просто з відвідування таких
заходів та особистого представлення продукту, з набуттям
досвіду необхідно орендувати місце, оформлювати стенди та
представляти Ваш продукт більш масштабно.

Також інструментом для просування Вашого продукту є
бізнес місії, які організовані урядовими установами або
асоціаціями до яких Ви можете долучатися. (Більше інформації
за посиланням: https://epo.org.ua/)

Пам’ятка: Ключ до успіху у продажі Вашого продукту – це
Ваша особиста впевненість, що Ви продаєте найкращий
продукт.

Що можна робити, а чого не варто у роботі з
клієнтами/споживачами.
• Враховуйте особливості країн та ринків на які плануєте

виходити.
• Не надавайте статусу ексклюзивності будь-кому на початку

Вашої співпраці.
• Формуйте стосунки у невимушених умовах. Запросіть їх на 

вечерю з Вами 
• Спрощуйте процес комунікацій, використовуйте різні

платформи для спілкування та раз на рік проводьте загальну
зустріч.
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• Будьте обізнані в історії, політиці та спорті країни в яку їдете –
це є гарними темами для початкової бесіди.

• Побудуйте дружні особисті відносини з Вашими партнерами.

Цікавтесь їхніми хобі, інтересами, сім’єю та вподобаннями в
їжі.

• Пишіть «Директор» на ваших візитівках (особливо для країн
Східної Європи та Близького Сходу).

• Робіть подарунки важливим впливовим людям та їх

помічникам (в деяких країнах це неписане правило ділового
етикету).

Кому вірити: огляд ринку країн VS національна

статистика потенційної країни-партнера VS власний досвід?

Безумовно, Ви повинні володіти статичними даними, бути

обізнаними щодо макроекономічних показників ринку та ситуації

в країні в цілому, проте найефективнішим каналом достовірної

інформації та ефективного партнерства є особисті зв’язки.

Статистичні показники краще отримати у місцевих партнерів,

співставити і формувати висновки на основі інформації з

декількох джерел.
На початку партнерських відносин заплануйте регулярні

візити для налагодження тісних та довірчих відносин. З часом
потреба у поїздках зменшиться до 1-2 разів на рік.

Краще витратити кошти на початкових етапах на бізнес
візити, щоб попередити значні втрати у подальшій співпраці!
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Державна підтримка
для експортерів.

Профільні державні установи надають консультації на
безкоштовній основі для експортерів, необхідно лише
оформити Ваші звернення в належному вигляді та запитати
про існуючі можливості. В різних державних установах є
проекти, які можуть надати Вам технічну допомогу для участі
в виставках, для залучення новітніх технологій в Ваше
виробництво чи операційну діяльність.

Також Ви можете долучатися до освітніх заходів, які
провадяться на різні тематики пов’язані з
зовнішньоекономічною діяльністю. Слідкуйте за
можливостями участі в освітніх програмах закордоном,
зазвичай фінансування відбувається за рахунок коштів
технічної допомоги в повній або частковій мірі.

Куди, як та в якому вигляді експортувати свій товар:
що допоможе визначитися?

На товар, який Ви виробляєте, в світі може існувати попит
для використання його в зовсім неординарній сфері, про яку
Ви навіть не здогадувались і не планували експортувати в
такому форматі.

https://trends.google.com – цей ресурс допоможе Вам
дослідити світові тренди використання тих чи інших товарів.
Проаналізуйте тенденції на ринках, оберіть для себе топ
пріоритетних країн для експорту, дослідіть структуру обраних
ринків та їх імпортний потенціал, а також визначте
особливості та конкурентні переваги Вашого товару.

Примітка: тут ви можете знайти корисну інформацію
щодо світових трендів на різних ринках:
http://www.mintel.com/bloghttp://www.euromonitor.com
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Поради щодо
проведення дослідження ринку.

Окрім звичайних статистичних даних, які Ви можете отримати
з загальнодоступних джерел чи з річних звітів
партнерів/конкурентів, варто провести збір інформації з
внутрішніх джерел країни через місцевих аналітиків, журналістів,
якщо є доступ, то отримати статистичні дані безпосередньо від
установ в країні, до яких плануєте експортувати. Отриману
інформацію варто систематизувати, порівняти та робити
висновки лише на основі повного розуміння особливостей та
стану ринку.

Чи необхідно наймати консультанта перед виходом на
зовнішні ринки? Хто він – ваш ідеальний консультант?

Ваш сегмент B2B? Тоді консультант є досить гарною ідеєю.
Власними силами Ви можете провести маркетингове

дослідження, зібрати загальнодоступну інформацію щодо
ситуації на ринку та макроекономічних показників, проте
особливості торгівлі та «інсайдерську» інформацію щодо
співпраці з потенційними партнерами краще дізнатися та
детально пропрацювати з фаховою обізнаною людиною.

Варто брати до уваги особливості Вашої продукції/послуги,
можливо, кращим варіантом для Вас буде вихід на нові ринки у
співпраці з кластерами чи шляхом презентації товару на
виставках.

Якщо ж Ваш сегмент B2C, тоді бізнес-консультант не є
необхідністю, можна налагоджувати зв’язки і власними силами.

Важливо! Ставтесь до вибору консультанта дуже
відповідально, оскільки цій людині Ви довірите майбутнє свого
бізнесу.
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Який він «Ваш
ідеальний консультант»?:

• Високопрофесійний спеціаліст;

• Обізнаний щодо ринкової ситуації та особливостей співпраці
на відповідному ринку;
• Має позитивну репутацію серед Ваших партнерів/клієнтів;
• Успішні кейси виводу компаній на ринок – це частина його
резюме;

• Має особисту мотивацію в просуванні Вашої компанії на
відповідний ринок.

Які канали спілкування з клієнтами/споживачами краще
обирати?

Якщо ви працюєте в B2B, то важливо подбати про особисті
стосунки. Краще інвестувати в зустрічі та налагодження
особистих контактів. Проте, якщо ваш сегмент – співпраця з
кінцевим споживачем, в залежності від потреб ваших споживачів
ви можете використовувати цифрові канали спілкування,
зокрема форми зворотного спілкування на сайті, додатки в

Google і т.ін.
Створення можливостей
Щоб ефективно просувати ваш продукт та створювати нові

бізнес-можливості, необхідно розглянути усі доступні та
ефективні канали просування – з огляду на ваш цільовий ринок

та аудиторію.
Первинним джерелом інформації про потрібну вам компанію

буде її веб-сайт. І від того, яке враження у вас складеться після
відвідання сайту потенційного партнера, часто залежить вся

ваша подальша взаємодія.
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Для компанії, що експортує свої товари чи послуги, сайт –

життєво необхідна точка контакту, що формує уявлення про неї,

її імідж, історію, репутацію, виконуючи роль офісу, ресепшн,

секретаря, кімнати для переговорів та продавця.

Створюючи новий сайт для свого бізнесу, потурбуйтесь про

його належну рекламу для цільової аудиторії на обраному ринку,

не шкодуйте для цього кошти. Навіть, якщо доведеться виділити

менше грошей на саму розробку веб-сайту. Ефективно вийти на

новий ринок без реклами вкрай важко.

Саме сайт, при першому контакті, формує розуміння

«бренд/не бренд».

Перше, що має зробити ваш сайт – сподобатись з першого

погляду. Якщо у вас це вийде, то шанси на укладення угоди

значно збільшуються.

Але не слід надто «загравати» із дизайном. Пам’ятайте про

свою цільову аудиторію, її очікування. Приклад: ви продаєте

крафтовий джем, кожну баночку якого, за легендою, з любов’ю

готує ваша бабуся. Вам однозначно не пасуватиме сайт у стилі

великих корпорацій з купою опцій та автоматизацій. Крім того, не

забувайте про цінове позиціонування – якщо ваші товари

коштують недорого, то і сайт має виглядати простіше (але не

забуваємо про формування розуміння «бренд/не бренд»), щоб

не відлякнути споживача. Ідентичність вашого бренду та

продукту мають співпадати з оформленням сайту.
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Якщо ваша компанія веде експортну діяльність, не забудьте
розказати про це на сайті. Наприклад, на сторінці «Про нас»,
замість обридлої всім стандартної інформації про компанію, яка,

здається, пишеться за єдиним шаблоном, розкажіть про свої
досягнення, ринки збуту, обов’язково відобразіть динаміку
розвитку бізнесу, розкажіть про особливості виробництва, наявні
сертифікати якості. Так ви сформуєте розуміння, що з вами
можна працювати, що ви готові до міжнародної торгівлі, маєте

відповідну базу та досвід, ваш бізнес динамічний. Такий імідж
вкрай важливий для роботи із зарубіжними партнерами, на це
дійсно звертають увагу.

До речі, не забудьте про окремий телефон для міжнародних
клієнтів, вкажіть його на сайті, – за цим номером завжди має

бути закріплена людина, яка зможе надати якісну відповідь
англійською мовою. Це дрібниця, але вона формує правильне
враження.
Витрачайте на хороший контент – якісні тексти, фото та відео,
3D-моделі. Сайт ви можете зробити на одній із існуючих

безкоштовних платформ (tilda, wix), але саме контент
визначатиме його фінальний вигляд та месседж, який він буде
доносити.
Якщо не можеш дати потримати річ у руках, розкажи про неї,
ретельно опиши її. Тут як раз вам і прийде на допомогу контент.

Зробіть детальні, якісні та соковиті фото вашої продукції,
додайте цікаві та влучні тексти, зніміть кілька хороших відео про
продукт та компанію.
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Підсумовуючи вище
сказане, можна виділити
такі короткі рекомендації:

• Схема успішного сайту: побачити, сподобатись, продати.
• Бюджетуючи витрати на створення сайту, не забувайте про

бюджет на інтернет-рекламу для залучення аудиторії на свій
сайт.

• Контент – це основа всього. Не витрачайте великі гроші на

сайт, витрачайте їх на якісний контент.
• Відповідайте очікуванням та говоріть про свої переваги.

Дослідіть шляхи використання соціальних мереж як
низьковитратного та ефективного інструменту розбудови
бренду, встановлення нових контактів та просування продукту.

Зверніть особливу увагу на ділову соціальну мережу LinkedIn:
тут можна легко «вийти» на необхідні закордонні контакти,
отримати відповіді на питання стосовно закордонних ринків
через комунікацію напряму, стати членом спеціалізованих
ділових спільнот через участь у тематичних групах.

Для товарів, що мають ефектний вигляд, можна скористатися
каналом просування та продажів через
сервіси Instagram та Pinterest. Товари ручної роботи добре
продаються через спеціалізовані міжнародні інтернет-магазини –
такі, як etsy.com.

В усіх цих випадках критично важливим є наявність якісних,
цікавих та професійних фото товару, який ви пропонуєте для
закордонних продажів.

Ви можете шукати партнерів, конкурентів та розміщувати

інформацію про свій бізнес та товари у
міжнародних/регіональних та національних базах даних.
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Бажаєте мати вишукану

та унікальну торгову марку?

Тоді ці рекомендації для Вас:

https://www.marcaria.com – використовуючи цей ресурс,

перевірте вимоги щодо торгових марок у Вашій сфері.

Сформуйте 100-500 варіантів назв пов’заних з ключовими

словами, які клієнти використовують по відношенню до Вашого

продукту/послуги.

Перевірте чи вільні ці назви, можливо вже хтось зареєстрував

свій товар/послугу під цією назвою.

Важливо бути обізнаним, чи обране Вами ім’я не асоціюється

з негативними думками чи речами в країнах, з якими Ви

плануєте працювати.

Як тільки Ви обрали та зареєстрували торгову марку,

необхідно якомога швидше викупити доменне ім’я для Вашого

сайту.

Можливості для представників харчової промисловості

Європейські програми/гранти для підтримки підприємств з

виробництва органічних продуктів.

Програма LEADER (https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en) є

ініціативою Європейського Союзу щодо підтримки проектів

розвитку сільських районів, ініційованих на місцевому рівні, з

метою активізації сільських територій та створення робочих

місць. Однією з складових цієї програми є підтримка еко-

виробництв.
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Який рівень цін найкраще

встановлювати при виході на

новий ринок?

Перш за все Вам потрібно дуже добре орієнтуватися, в якому

ціновому сегменті знаходиться Ваш товар та який рівень цін

використовують конкуренти на даному ринку. Важливо зважати

також рівень попиту на Ваш товар на окремо взятому ринку,

якщо це важко зробити, тоді оптимальною буде орієнтація на

конкурентів: перевіряйте які канали інформації та які фактори

вони використовують для формування цінової політики свого

продукту/послуги.

Як зрозуміти, коли ціна є завищеною чи заниженою, та як

оцінити недоотримані прибутки?

Найкращим джерелом інформації у даному випадку є ніхто

інший, як Ваші споживачі. Інколи таку інформацію можна

отримати шляхом звичайного опитування і результати можуть

бути абсолютно неочікуваними. Часто споживачі готові

сплачувати за певний продукт чи послугу вдвічі більше поточної

ціни, а інколи підвищення ціни навіть на 10% призведе до втрати

30% споживачів. Результати таких досліджень сформують Ваше

розуміння прийнятного рівня цін.

Пам’ятка: при встановлені ціни варто використовувати

рівень місцевих, а не ринкових цін. Завжди намагайтесь

отримати по максимуму!
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Як часто необхідно

перевіряти рівень цін на

ринку та корегувати власну

стратегію?

Якщо Ви вже визначили власну позицію, то слідкувати за

тендеціями та змінами на ринку необхідно постійно! Це дискусія

кожного дня! Ви повинні постійно слідкувати за змінами (поява

нових конкурентів, зниження чи підвищення цін конкурентів) на

ринку та задаватися питанням «Як я можу підвищити ціну та

заробити більше грошей?». В залежності від цього Ви повинні

корегувати Вашу цінову стратегію.

З якою регулярністю необхідно проводити дослідження

ринку?

Немає чітко встановлених правил. Частоту проведення

досліджень ринку необхідно корегувати в залежності від

особливостей та стабільності ринку на якому Ви працюєте.

Як зацікавити потенційного клієнта? Чи варто занижувати

ціну на перших етапах співпраці?

В даному випадку це залежить від особливих характеристик

товару/послуги, які Ви пропонуєте партнеру. Якщо Ваш

товар/послуга має унікальні характеристики, то висока ціна буде

виправданою. Якщо, наприклад, Ви продаєте повний комплекс

послуг, то тут питання більше стосується рівня співпраці, довіри

до Вашої компанії, готовності до ризиків, все це і формуватиме

ціну. Проте, якщо товар чи послуга схожа на конкурентів, не

варто завищувати цінову планку.
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Труднощі перекладу

Недооцінювати значення міжкультурних відмінностей –

поширена помилка в роботі експортерів.

Багатьом з нас здається, що результатом цих відмінностей є в

основному курйозні ситуації і веселі історії.

Та досвід свідчить про інше – ці відмінності часто стають

непереборною перешкодою в роботі.

Важливо пам'ятати, що всі ваші слова, наприклад, про ціну,

якість, транспорт і багато іншого, зарубіжні партнери

сприйматимуть крізь призму стереотипів і культурної специфіки

власної країни.

Чим більше ми знаємо про культуру своїх партнерів, тим

більше у нас буде шансів підійти до них з правильною

поведінкою і аргументами. Ось кілька, на мій погляд, досить

важливих моментів, які варто враховувати.

Початкова позиція

Для будь-якого експортера, особливо початківця, дуже

важливо розуміти свою початкову позицію в очах більшості

європейських партнерів.

Будьмо реалістами. Більшість європейських бізнесменів в

Україні не бували. Ситуація в країні їм відома виключно зі ЗМІ.

Проте в пресі вже давно знають, що негативні новини

продаються краще.

В якому ключі найчастіше пишуть про Україну в ЄС? Війна,

корупція, олігархи, складнощі з обслуговуванням зовнішнього

боргу, кримінал, бідність тощо.
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Коли пересічний європейський бізнесмен чує "Україна", у

нього в голові, образно кажучи, вмикається червона лампочка –

«тривожність».

Він не чекає нічого доброго ані щодо якості, ані щодо

надійності зобов'язань.

Це вельми неприємно, але цю початкову позицію потрібно:

розуміти;

на неї не ображатися;

усвідомити, що на самому початку ваших ділових стосунків

вам не вірять і не приймають одразу і автоматично всерйоз.

Там, де інший європейський бізнесмен почне з нуля або

навіть з умовної одиниці, вам доведеться починати з -1, а то й

взагалі -2.

Ціна часу

Якщо хтось запитає, що спливає мені на думку, коли я чую

фразу «українська культура бізнесу», то моя відповідь буде –

"переграти".

В українському бізнесі поняття планування часу вельми

розмите – переграти можна (і по кілька разів) все що завгодно:

годину, день і навіть місяць зустрічі, формат та умови угоди і т. д.

Для України це нормальна ситуація! Проте для західних

партнерів такий підхід тільки підтверджує їхні найгірші

стереотипи про Україну: несерйозно і ненадійно.

У Західній Європі існує культ часу.
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Всі акуратно планують свій час на кілька місяців і, дуже

високо цінуючи свій час як певний обмежений ресурс,

відчувають величезне роздратування при будь-яких (особливо

несподіваних і не завжди зрозумілих) змінах у своєму графіку.

Тепер самі подумайте, коли європейський партнер має від

початку негативний стереотип, наскільки солідно й обнадійливо

виглядає, якщо йому весь час доводиться "перегравати" свій

графік?!

Власний комфорт

Більшості європейців (особливо в Західній Європі) живеться

дуже комфортно!

Все стабільно, усі живуть порівняно добре, виробничі та

комерційні зв'язки в цілому налагоджені, перевірені й надійні.

Приїжджому може навіть здатися, що всі дуже розслаблені і

нікому нічого особливо й не треба. І приблизно так воно і є!

Саме в такій стабільній, злагодженій та ефективній ринковій

системі українському бізнесу потрібно знайти свою нішу.

Для цього недостатньо бути дешевшим (а саме такий міф

побутує серед багатьох українських виробників).

Як і всі бізнесмени, європейці люблять "дешевше". Але

набагато більше їм потрібні комфорт, якість і надійність – як

продукту/послуги, так і ділових відносин з українськими

партнерами.
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Маленькі, але важливі культурні відмінності

Наприкінці хочу дати кілька невеликих, але, на мій погляд,

виключно практичних порад:

• намагайтеся говорити і слухати хоча б у співвідношенні 50 на

50 і ніколи не перебивайте співрозмовника! З мого досвіду,

вміння слухати – не найсильніша сторона української

культури;

• не робіть поспішних висновків і обіцянок! В європейському

розуміння бізнесу такий підхід викликає тривогу і

дискомфорт;

• дотримуйтеся правила «в чужий монастир зі своїм статутом

не ходять». Намагайтеся поважати місцеві правила та звичаї,

не дуже виділятися і не дивувати своєю "інакшістю". Пити

багато, говорити голосно – начебто дрібниці, але саме вони

складуть загальну думку про вас.

Чим більш «екзотично» ви виглядаєте, тим складніше

європейському бізнесменові побачити у вас надійного партнер.

Варто запам'ятати – у вас ніколи не буде другої можливості

справити перше враження!

Іншими словами, вам варто якомога більше дізнатися про

умови роботи ваших потенційних партнерів. A ще краще –

пройти навчання на предмет міжкультурних комунікацій.

Бажання вчитися і розвивати свої знання та вміння протягом

усього життя – ще одна особливість і джерело конкурентної

переваги наших європейських бізнес-партнерів.
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Вихід на зарубіжний ринок: чи

можливо це для малого бізнесу?

Вихід на зовнішні ринки, безумовно, потребує значних витрат,

тому варто, перш за все, задумуватися не про розмір Вашого

бізнесу, а про фінансові можливості та вигідність запланованого.

Необхідно прораховувати Ваші витрати у співвідношені з

потенційними прибутками.

Нагадування: всі рекламні матеріали, інформація про

компанію та первинна документація повинні бути перекладені

англійською мовою!

Як продати абсолютно новий товар на закордонному

ринку? Чи можливо «виховати» в споживачів нові смаки?

Якщо це стосується харчової галузі, то привчити споживачів

до нової продукції та сформувати довірчі стосунки з цільовою

аудиторією Вам допоможе її фізичне розповсюдження, шляхом

проведення промо-акцій та дегустацій в торгових центрах,

закладах харчування або на виставках. Якщо ж це продукція

іншого типу, то невід’ємною умовою Вашого успіху стане

місцевий торговий представник, який добре розуміється у

вподобаннях кінцевого споживача.

Усе можливо! Проте це займає немало часу та вимагає

терпіння.

Як планувати логістичні процеси швидкопсувної

продукції? Як краще організувати транспортування?

Головна рекомендація, яку тут можливо дати: обирайте

ринки, які розташовані до Вас щонайближче.
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Перш ніж виходити на новий ринок впевніться, що час
необхідний на транспортування не зробить Ваш продукт
“непродаваним”. Варто чітко прораховувати, скільки часу
займатиме транспортування товару і скільки часу залишиться на
його продаж. Приміром, з залишковим терміном придатності 1-2
місяці Вам буде важко знайти дистриб’ютора.

Що обрати при виході на зовнішній ринок: відкрити
власний офіс в новій країні, співпрацювати з закордонними
партнерами чи налагоджувати контакти через асоціації?

Власний офіс в новій країні безперечно спрощуватиме ряд
комунікацій з місцевими контрагентами та допоможе прискорити
вирішення питань, які потребують фізичної присутності
представників компаній, проте не варто забувати про
прагматичний аналіз фінансової спроможності компанії та
реальну необхідність і окупність такого офісу.

На перевагу власному офісу партнерські стосунки
позбавлять Вас адміністративних та господарських витрат на
утримання офісу і допоможуть у вирішенні необхідних питань.
Як для початкових етапів роботи в новій країні – це є досить
вдале рішення.

І третій варіант – асоціації. Членство в асоціаціях, як
правило, не є безкоштовним. Необхідно враховувати Вашу
спроможність та спроможність обраної Асоціації. Попередньо
треба проаналізувати її діяльність, кількість членів,
ознайомитися з відгуками про її ефективність та поспілкуватися
з її керівництвом на предмет відповідності цілей та напрямку
роботи Вашої компанії і Асоціації.
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Як перевірити чи вдала
обрана маркетингова стратегія та

канали просування продукту чи послуги на окремо взятому
ринку?

Насправді працює чи ні, і наскільки ефективно працює, Ви
дізнаєтесь лише тоді, коли побачите Вашу стратегію в дії! Проте
до її запуску все ж таки варто протестувати окремі її елементи
таким інструментарієм:

Не зробіть типової помилки! Кожен ринок унікальний і
вимагає індивідуального підходу, унікальної стратегії та
підбору відповідних каналів просування. Приділіть достатньо
часу для формування маркетингової стратегії, плану
продажів, встановлення рівня цін саме для цього ринку! Якщо
Ви бачите, що це не працює не бійтесь застосовувати щось
нове!

Де ж шукати ці фокус-групи, як їх організовувати та чи є
спеціалізовані ресурси для їх проведення?

На просторах інтернет мережі є безліч пропозицій від
безкоштовних сайтів, де Ви можете створити кімнату для
опитування та запрошувати туди користувачів, до профільних
компаній, які зроблять всю роботу за Вас, а Ви отримаєте
проаналізовані та підсумовані результати опитувань.

Крім того, фокус-групи Ви можете організувати і самостійно у
реальному оффлайн житті! Безпосередньо на Вашому
цільовому ринку оберіть місто та місце з найбільшої
концентрацією Вашої цільової аудиторії, орендуйте приміщення,
підготуйте декілька варіантів промоційного матеріалу та
запрошуйте людей просто з вулиці оцінити запропоновані ідеї та
залишити свої відгуки.
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!!! Звертайте також

увагу на методи іяльності Ваших

конкурентів та на пропозиції дистриб’юторів і

клієнтів – вони можуть дати вам багато нових ідей.

Виходячи на новий ринок краще продавати товар через

дистриб’ютора чи реєструвати компанію та діяти від її

імені?

Якщо ви мала компанія або для вас це цілком новий ринок –

краще починати працювати з дистриб’ютором, але не варто

довго зловживати його послугами та марно витрачати кошти

компанії. Як тільки Ви напрацюєте необхідну мережу контактів

та відчуєте в собі впененість, починайте працювати самостійно!

Якщо ж ви вже маєте міцні бізнесові контакти, обізнані в

особливостях цього ринку, то краще реєструвати власну

компанію та дистрибувати через неї.

Не забувайте враховувати рівень оподаткування та вигідність

умов створення власної компанії чи співпраці з дистриб’ютором.
Наскільки Ви довіряєте своїм контрагентам? Працюємо на умовах

повної/часткової передплати чи оплати по факту?

Звичайно найбільш розповсюдженим та найменш ризиковим

варіантом співпраці – є повна або часткова передплата.

Зниження ризиків та фінансові гарантії завжди є підґрунтям

подальшої плідної співпраці. Проте, на жаль, інколи виникають

ситуації в яких співпраця можлива лише на умовах оплати по

факту. В цьому випадку Вам необхідно:

• отримати документальне підтвердження, гарантії щодо

виконання усіх фінансових зобов’язань в повному обсязі та у

встановлені терміни;
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• перевірити кредитну історію компанії, відгуки про чистоту

ведення бізнесу;

• прорахувати ризики та стабільність фінансового стану Вашої

компанії у разі несплати (зважайте на валютні ризики при

відтермінуванні оплати);

• Пам’ятка: працюйте з оплатою по факту, тільки якщо це

допустимо для вашої компанії. При першій поставці варто

отримати хоча б 50% передплати. Знижуйте Ваші ризики!

Вам потрібен найкращий дистриб’ютор, а знайомі не

мають жодних порад і варіанти Google не викликають

довіри?

www.kompass.com та професійні форуми на LinkedIn стануть

Вам у нагоді.

Юридичні аспекти

Переконайтеся, що у вашій компанії ведеться правильна 

робота для укладання контракту, що умови виписуються таким 

чином, що ви отримаєте оплату вчасно і у вас не виникне

конфлікту з покупцем.

При укладанні письмової угоди зі своїм закордонним

партнером бажано, щоб вона була підтверджена досвідченим

міжнародним юристом (краще підготовлена ним) і включала 

наступне:

• територію угоди;

• субагентів та дистриб’юторів (якщо застосовуються);

• ставку комісійних (у випадку агента);
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• валюту і умови платежу;

• рівень відповідальності – наприклад, у просуванні вашого

бренду;

• частоту звітування та надання інформації для споживачів;

• тривалість та закінчення угоди;

• цілі щодо обсягів продажу.

Вам необхідно також переконатися, що ви врегулювали такі

питання:
• захист прав інтелектуальної власності. Запитайте у вашого

юридичного консультанта поради щодо захисту

інтелектуальної власності на закордонних ринках. Ви можете

мати зареєстровану торгову марку в Україні, але якщо немає

міжнародної реєстрації, то цей захист не поширюватиметься

на інші ринки. Якщо ваш товар буде скопійований,

нарощувати продажі на новому ринку стане дуже складно.

• відповідність продукту. Це є вашою кінцевою

відповідальністю, але варто уважно перевірити детальні

вимоги з боку вашого дистриб’ютора та споживачів.

Документальні аспекти

Документація має відповідати вимогам ваших клієнтів і

митниці та різниться досить суттєво на різних ринках.

Варто призначити експедиторську компанію, що постачатиме

ваші товари і виконуватиме за вас і від вашого імені великий

обсяг паперової роботи.
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Пошук надійної експедиторської компанії для потреб малого та

середнього бізнесу в межах ЄС можна почати з сайту

Європейської асоціації експедиторських компаній (European

Freight Forwarder Association, EFFA).

В межах ЄС існує вільний рух товарів – товари можуть вільно

рухатися між кордонами країн-членів ЄС без митних перевірок.

Деякі документи можуть усе ж вимагатися – для точного

з’ясування цього варто зв’язатися з владою країни призначення.

Ваш покупець, експедиторська компанія та

посольство/консульство України в країні призначення можуть

допомогти вам визначити необхідні документи.

Як дешевше та безпечніше довезти свій товар до пункту

призначення та передбачити можливі ризики?

Важливим у цьому процесі є планування. Експортеру

потрібно звертати увагу на сезонність та пікові навантаження на

канали доставки, проаналізувати тенденції.

Канал збуту - шлях, по якому продукція рухається від

виробників до споживача. Аналіз сформованих каналів збуту

аналогічного продукту на сюжеті ринку дозволить правильно

вибудувати свою систему збуту в країні імпорту.

Другим кроком, за словами експерта, є обговорення умов

доставки (INCOTERMS) — хто буде оплачувати митні збори

(покупець чи продавець), куди буде доставлятися товар тощо.

Крок номер три — обговорення термінів доставки, фінансових

вимог та обов’язків сторін.
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Які документи повинен мати експортер для безболісного

проходження товару на митниці?

• Зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу.

• Інвойс.

• Пакувальний лист.

• Договір про брокерські послуги.

• Всі необхідні транспортні документи.

Особливості методів оплати та як убезпечити себе від

нечесних партнерів?

Однією з базових умов є ретельна перевірка усіх документів.

Приділяйте час на вичитування навіть незначних деталей

контрактів.

Обирайте такі способи оплати, які максимально знизять Ваші

ризики: намагайтесь уникати роботи з оплатою по факту, без

передплат. Страхуйте ваші платежі. Залучення банків обох

сторін гарантуватиме Вам відповідний платіж навіть у разі

недобропорядності партнера чи клієнта.

У разі виплати коштів з державного бюджету, затримки у

термін в 90 днів є прийнятними.

Фінанси і страхування

Важливо покрити/знизити експортні ризики, щоб забезпечити

отримання оплати відповідно до викладених у контракті умов.

Більшість подібних ризиків лягає на продавця (якщо тільки

сторони не погодили попередню оплату 100%).
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Отже, захист від неплатежу, втрати або псування товарів є
надзвичайно важливим. Страховка допоможе пом’якшити ці
ризики.

Страхування вантажу. Експедиторські або транспортні
компанії приймають на себе обмежену відповідальність за
втрату або псування товарів під час їхнього транспортування.
Страхування транспортування є суттєвим і може бути
організоване через страхового брокера або експедиторську

компанію.
Кредитні перевірки. Закордонні партнери мають перевірятися

вашим банком або кредитною агенцією. Водночас перевірку
базової інформації про потенційного партнера ви можете
здійснити самостійно – використовуючи простий пошук в

інтернеті, а також інформацію з національного бізнес-реєстру
країни походження компанії. На ринку також існує чимало
інформаційних агенцій для бізнесу, що можуть надавати довідки
щодо проблем з платоспроможністю конкретних компаній.

Страхування торгових кредитів. Варто захистити свою

компанію від неплатежу у випадку неплатоспроможності або
неможливості оплати з інших причин, таких, як природні
катаклізми. Зв’яжіться зі страхувальником для отримання
подальшої інформації.

Експортне фінансування. Існує кілька послуг, що

пропонуються банками і дозволяють експортерам створити
надійний фінансовий механізм між покупцем та продавцем для
пом’якшення ризику неплатежу.
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Зв’яжіться зі своїм банком, щоб обговорити, які послуги

доступні на ринках, куди ви збираєтесь експортувати. Подібна

інформація може бути в наявності банків, що мають розгалужені

міжнародні зв’язки.

Як створювати фінансовий план та якого спеціаліста

наймати для цієї задачі?

Фінансовий план може складати будь-який працівник вашої

компанії і наймати для цього спеціалістів немає необхідності.

Використовуйте стандартні шаблони програми Excel та інтернет

ресурс для самоосвіти з цього питання.

Чи використовувати соціальні мережі з метою

просування?

Однозначно так! Якщо ви працюєте в сегменті В2В, то для

Вас найкращим варіантом буде використання Facebook та інших

схожих соціальних мереж. Якщо ж Ви працюєте у сегменті B2C,

тоді найкраще працювати через Instagram і будувати комунікацію

найбільш простими короткими повідомленнями.

Важливо! Ваш профіль у будь-якій соціальній мережі

необхідно вести професійно та відповідально, демонструвати

Ваші робочі процеси, процеси виробництва та виключно якісні

фото Вашого продукту.

Як обрати найкращий продукт для експорту?

Підґрунтям для цього рішення має бути впевненість, що хоча

б десь у світі існує споживач Вашого продукту.
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Після того, як потенційний ринок для експорту визначено,

варто з’ясувати потреби, особливості та вимоги даного ринку

шляхом проведення ґрунтовного маркетингового дослідження.

Крім того, важливо спиратися і на власне бачення, особисте

відчуття та впевненість, що цей продукт є дійсно найкращим –

це 50% успіху!

Як зрозуміти чи вигідно взагалі розпочинати експорт,

враховуючи появу непередбачуваних витрат?

Це завдання не з легких, проте є декілька рекомендацій, котрі

допоможуть Вам зрозуміти «Бути чи не бути?»:

• важливо проаналізувати кон’юнктуру, розрахувати місткість

ринку, визначити прогнозні показники збуту продукції,

проаналізувати поведінку споживачів і конкурентів, а також

конкурентного середовища;

• використовуйте виставки для спілкування з потенційними

клієнтами для більш глибокого розуміння їх реальних потреб;

• послуги місцевих агентів також стануть Вам у нагоді. Це

дасть можливість отримати інсайдерську інформацію та на

місцевому рівні налагодити більш ефективно комунікаційні

процеси.

Мінімізуйте можливості появи непередбачуваних витрат

ще на етапі планування експортної діяльності!

Корисний ресурс для тих, хто планує експортувати до ЄС:

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
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Менеджмент і вдосконалення

Після того, як перше відвантаження з України відправлене,

варто здійснити кілька кроків, щоб збільшити свої шанси на

продовження бізнесу.

Такі дії допоможуть вам побудувати добру міжнародну

репутацію – репутацію надійного партнера. Для цього:

• підтримуйте контакт із вашими закордонними клієнтами.

Здійснюйте регулярні візити на ринок і разом аналізуйте

прогрес, ставлячись до закордонних клієнтів як мінімум так

само, як ви ставитеся до своїх клієнтів в Україні;

• переконайтеся, що ваші відвантаження не затримуються.

Переконайтеся, що ваші товари доставляються вчасно згідно з

умовами контракту. Регулярно зв’язуйтеся зі своєю

транспортною компанією, переконуючись, що товари

транспортуються без затримок, або швидко дійте, щоб

упередити будь-які тривалі затримки;

• зв’яжіться з іншими потенційними клієнтами на ринку. Якщо

ваші товари експортуються не екслюзивно одному покупцю,

увійдіть у контакт з іншими потенційними клієнтами і спробуйте

наростити свої продажі;

• підтримуйте діяльність із просування. Щоб тримати динаміку,

підтримуйте діяльність із просування продукції через торгові

виставки та рекламу;

• погодьте план розвитку ринку з імпортером/дистриб’ютором.

Успіх вашого товару закордоном має бути майже настільки ж

важливий для вашого експортного партнера, як і для вас.
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Розробіть спільно погоджений план розвитку, щоб нарощувати

продажі і підтримувати дієвий зв’язок.

• перенесіть свої знання на нові ринки. Використовуйте ваш

досвід, відгуки та навички для початку експорту на нові

ринки.

* Джерела використаної інформації:

- https://epo.org.ua/ - Офіс з просування експорту

- https://www.kcci.kharkov.ua – Харківська ТПП
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