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Vă urăm bun venit la seminarul nostru

   Consultanță pentru piețe noi, 
                              într-o lume nouă

Training-urile noastre au fost dezvoltate ca un program de 
pregătire complementară, în contextul dezvoltării rapide a 
piețelor internaționale și a creșterii capacității �irmelor de a 
pro�ita de acest lucru.
Seminarul acoperă subiecte care încep de la schimburile de produse în 
cadrul acestei de-a 4-a Revoluții Industriale, și până la tehnici de penetrare 
ale piețelor dezvoltate, cu accent pe Statele Unite ale Americii și Europa.
Abordarea utilizată se bazează pe interacțiune, sesiuni de brainstorming 
direcționat și studii de caz reale, compilate din experiența de activitate a 
PGC Group.

Cine suntem noi? 
Suntem o rețea internațională de consultanți, care oferă ser-
vicii de asistență, sfătuire și de pregătire, pentru companiile 
și organizațiile care vor să-și extindă activitatea în alte țări. 
În acest sens, ne specializăm în mod deosebit pe piețele din 
Statele Unite și Uniunea Europeană.
Cu aceste seminarii, noi țintim să vă împărtășim rezultatele cercetărilor și 
experienței noastre strategice, astfel încât să vă puteți alinia și 
dumneavoastră gândirea și strategia la standardele necesare activității pe 
piețele dezvoltate.
Astfel, am extins programul nostru de pregătire pentru a-l putea oferi 
tuturor �irmelor interesate de o expansiune externă, dar care nu au încă o 
idee clară asupra a ce implică acest lucru, și implicit, nu și-au clari�icat nev-
oile speci�ice de asistență pentru intrare pe piață.

În baza cercetărilor noastre, am indenti�icat următorul set 
de subiecte ca �iind cel mai relevant:

Conținutul seminarului
Acesta va �i împărțit în activități interactive, exer-
ciții de brainstorming, problematizare și identi�i-
care de soluții. În plus, vă veți familiariza cu o va-
rietate de obstacole cu care o afacere internațion-
ală se confruntă.
În jur de 60% din sesiunea de lucru va �i dedicată 
unei serii de analize SWOT ale perspectivelor 
pieței globale, în contextul deciziilor tipice pe 
care le presupune o intrare pe o piață străină. 
Acestea se vor desfășura pe baza manualului de 
sarcini dezvoltat de PGC Group de-a lungul anilor, 
și care vă este oferit ca parte din program.

Cercetare de piață, structură legală, documentație import/export, resurse guvernamentale, reprez-
entare pe piața americană, competiție, analiză industrială, dezvoltarea relațiilor cu omologii amer-
icani, pre-condiții ale intrării pe o piață străină, pregătire pentru delegații comerciale, contabili-
tate primară și relațiile cu Camerele de Comerț.

Seminarul vă va plasa în fața unor probleme reale, cu care managerii afacerilor inter-
naționale se confruntă frecvent atunci când se ridică întrebarea extinderii activității pe 
piața globală. Scopul este de a vă lărgi viziunea asupra posibilităților dar și provocări-
lor mediului de piață internațional.
Cea de-a 4-a Revoluție Industrială a pus bazele unei platforme unice până acum în 
istorie, unde multe țări s-au dezvoltat tehnologic și în acelaș timp au pus la punct 
strategii diferite de e�icientizare a activității, atât in termeni materiali cât și umani. 
Ajungem astfel să putem avea companii din oricare parte a globului, care să aibă 
avantaje competitive sporite față de cele autohtone americane sau europene. Astfel, 
considerăm că acum este momentul să pro�itați de avantajele de care dispuneți, 
etalându-le la scară globală, iar noi suntem aici pentru a vă spori șansa de succes.

Serviciile noastre
Analiză de piața și managementul riscului
▷Cercetări de piață (Statele Unite și Europa) 
▷Analize de competitivitate 
▷Dezvoltare de strategii pentru intrarea pe piață 
▷Încorporare
▷Managementul comunicării și relațiilor cu presa

Logistică și Dezvoltarea activității
▷Pregătiri de locații (Hotel, Universități, Expoziții, Stand-uri etc.) 
▷Reprezentarea la expoziții și târguri de pro�il 
▷Asistență pentru marketing, relații cu distribuitori și recrutare de 
talente locale la intrarea pe piață
▷Analiza ofertei locale pentru nevoile de spațiu de activitate
▷Asistență cu pregătirea personalului localConsultanță pentru sectorul public

▷Proiecte pentru dezvoltare economică
▷Condiția piețelor
▷Dezvoltare și cooperare internațională
▷Acorduri multilaterale și politică economică
▷Analiza nevoilor industriale și a 
    segmentelor de piață

Dezvoltare economică și atragerea investițiilor
▷Analiza tendințelor în politica organizațiilor internaționale
▷Consultări cu instituțiile �inanciare internaționale
▷Facilitarea relațiilor cu Camerele de Comerț


