
Розвиток експорту – Цикл вебінарів для МСП
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Робота з покупцями з країн ЄС
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Ринок

• Тенденції

• Вплив
Covid19

• Перспективи

Відповідність 
вимогам покупців

• Можливості

• Якість

• Сертифікація

• Процес

Експортний 
маркетинг

• «Правильний» 
покупець

• Можливі 
варіанти

• Обрання 
замовника

Взаємодія з 
покупцями в ЄС

• Хто є хто?

• Ролі та 
витрати

• Ведення 
бізнесу

Комунікація на 
експортних ринках

• Інструменти

• Як 
впровадити 
CRM

• Кон'юнктура 
ринку

9 липня 15:00 23 липня 15:00 13 серпня 15:00 27 серпня 15:00 3 вересня 15:00

Цикл вебінарів 2020 – Розвиток експорту їстівних горіхів
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Вимоги покупців
23 липня



Експортна маркетингова стратегія 
13 серпня



Робота з покупцями 
з країн ЄС



Порядок 
денний

Робота з покупцями горіхів в країнах ЄС

Побудова відносин з клієнтами
та
Управління відносинами з клієнтами



Імпорт ядер 
до країн ЄСЧому ринок ЄС?



Імпорт нелущеного 
горіху до країн ЄСЧому ринок ЄС?



Гравці на ринку – ринки переповнені

ВИМОГИ СУПЕРМАРКЕТІВ

НАЙВІДОМІШІ БРЕНДИ ТА ПРОВІДНІ ВИРОБНИКИ

«МОЛОДІ» НОВАТОРИ

БАГАТО ІМПОРТЕРІВ. ДЕХТО НА РИНКУ ДАВНО

БРОКЕРИ



Типи покупців

1. Брокер

Товарний брокер

Агент

Походження/
Місце призначення

2. Імпортер

Імпортер

Менеджер 
ланцюгів поставок

Дистриб'ютор

Трейдер/
Імпортер?



Типи покупців

4. Пакувальник

Снеки та 
хлібобулочні 

вироби

Заклади 
громадського 

харчування

Дистрибуція

3. Виробник

Інгредієнт

Готовий продукт

Інгредієнт/ Рітейл



Повторення: Пошук клієнтів

КРОК 1                   
СПИСОК

ПОТЕНЦІЙНИХ

КЛІЄНТІВ

КРОК 2                
ОБЕРІТЬ ТОП-10

З НИХ

КРОК 3                                          
СКЛАДІТЬ ПРОФІЛІ

ДЛЯ ТОП-5, 
ВИКОРИСТОВУЮЧИ

ВІДПОВІДНІ

ІНСТРУМЕНТИ

КРОК 4                           
РОЗРОБІТЬ

ІНДИВІДУАЛЬНІ

СТРАТЕГІЇ

КОМУНІКАЦІЇ

КРОК 5                                             
РОЗПОЧНІТЬ

СПІЛКУВАННЯ



• Наші потреби

• Наші переваги

• Наші слабкі 
сторони

Який ринок?

• Наша комерційна 
спроможність

• Маржа

• Комбінація каналів 
збуту?

Який канал?
• Наша СМЯ

• Наш масштаб

• Наша комерційна 
спроможність

Який сегмент?

• Наші потреби

• Наші переваги

• Наша CRM

Який покупець?

Крок 1. Розробка експортної стратегії починається зсередини



Як ми можемо визначити клієнтів?

КРОК 2. ОЦІНІТЬ ВЛАСНИЙ

БІЗНЕС

Хто ми? 
Яка наша історія?

Які наші
Експортні цілі = 

Стратегія

КРОК 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ

ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ

ПЕРЕЛІКУ ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ

Асоціації
Списки учасників виставок

Пошук в Інтернет/ 
Сайти покупців

Зустрічі/Семінари

Сайти успішних конкурентів

Інформаційні сайти – ITC 



Шлях покупця: від страху до довіри
Це марна трата часу!

Вони мене підведуть?

Репутація «Я чув»

Проблеми з якістю?

Перше знайомство

Гарне професійне 
повідомлення.
«Подивимось!» 

• Сайт OK
• Ми 

зв'язалися 
на LinkedIn

Вони говорять про 
надійність, якість, 

навіть «вимоги 
покупців». 
Можливо!

Член 
торгівельної 

асоціації

ANUGA, SIAL 
Експонент – Ммм…
це вже краще!

Вони поставляли 
продукцію моєму 
знайомому в Bösch Boden 
Spies! Запитайте про 
відгук

Окей, на ринку 
затишшя. Давайте 
зателефонуємо їм! 



Переробник

8/10 ризиків 
виникають з 

провини 
переробника

Порядок Ризики Категорія Бали

1 Чіткість виконання контракту з постачальником Ринок 20

2 Харчова безпека/ Домішки Операційний 20

3

Етична конкуренція на ринку, наприклад, органічні ринки. 
Справедлива торгівля (Fairtrade) стримується за рахунок 
недостатньої пропозиції

Стратегічний 20

4
Швидке зростання попиту на нових ринках 
Індія/ Китай

Стратегічний 20

5

Недостатня кількість постачальників, які здатні пройти 
аудит і сертифікацію та відповідають вимогами чинного 
законодавства і FSMA (Закон про модернізацію норм 
харчової безпеки США)

Стратегічний 20

6 Нестійка пропозиція – концентрація джерел поставок Стратегічний 20

7
Скандал, пов'язаний із недотриманням норм харчової 
безпеки

Збиток 
бренду

20

8
Відповідність процесу виробництва нормам харчової 
безпеки

Продукт 16

9 Ризик невідповідності нормам з боку постачальника Продукт 16

10
Підробка сертифікатів або низькі стандарти сертифікації 
походження

Операційний 16

Які ризики вбачають покупці?



Порядок Ризики Категорія Бали

1 Чіткість виконання контракту з постачальником Ринок 20

2 Харчова безпека/ Домішки Операційний 20

3

Етична конкуренція на ринку, наприклад, органічні 
ринки. Справедлива торгівля (Fairtrade) стримується за 
рахунок недостатньої пропозиції

Стратегічний 20

4
Швидке зростання попиту на нових ринках 
Індія/ Китай

Стратегічний 20

5

Недостатня кількість постачальників, які здатні пройти 
аудит і сертифікацію та відповідають вимогами чинного 
законодавства і FSMA

Стратегічний 20

6 Нестійка пропозиція – концентрація джерел поставок Стратегічний 20

7
Скандал, пов'язаний із недотриманням норм харчової 
безпеки

Збиток 
бренду

20

8
Відповідність процесу виробництва нормам харчової 
безпеки

Продукт 16

9 Ризик невідповідності нормам з боку постачальника Продукт 16

10
Підробка сертифікатів або низькі стандарти сертифікації 
походження

Операційний 16

Які ризики вбачають покупці?

Негайні величезні фінансові 
та репутаційні втрати

Довгострокова втрата 
здатності забезпечити 
безпечні та вигідні поставки

Неможливість відповідати 
вимогам законодавства у 
країні продажу



ПОКУПЦІ СТАЮТЬ БІЛЬШ ВИБАГЛИВИМИ, ЯКЩО

ВВАЖАЮТЬ, ЩО РИЗИКИ ВИСОКІ. 
У ЧОМУ ЦЕ ВИРАЖАЄТЬСЯ? 

1. Чим вищі ризики, 
тим нижча ціна

01
2. Чим вищі ризики, 
тим більше потрібно 
сертифікатів, аудитів, 
підтверджень якості

02
3. Чим вищі ризики, 
тим менш ймовірні 
хороші умови оплати

03



Як 
вирішуються 
ці питання?

• Сертифікація безпечності процесів виробництва продуктів 
харчування – Харчове законодавство ЄС, Закон про 
модернізацію норм харчової безпеки США

• HACCP, FSSC, BRC

• Відповідність принципам Соціальної Відповідальності 
Бізнесу (CSR) – трудова, соціальна, екологічна політика або 
SEDEX (Мережа обміну даними про дотримання 
постачальниками етичних принципів)

• Простежуваність

• Аудит постачальників

• Розвиток співпраці та партнерських відносин з 
постачальниками



ЩО МОЖЕ ЗМУСИТИ ПОКУПЦІВ МЕНШЕ ЗВАЖАТИ НА РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ?



ЩО МОЖЕ ЗМУСИТИ ПОКУПЦІВ МЕНШЕ ЗВАЖАТИ НА РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ?

Рекомендації від інших покупців

Система безпечності харчових продуктів та сертифікація

Таблиці зі специфікаціями товарів і картки обліку показників якості

Хороші комунікативні навички постачальника – професійний підхід

Знання ринку

Надійність – не давайте обіцянок, які не зможете виконати

Хороший професійний веб-сайт



Покупці шукають надійні ланцюги поставок

Довгострокові відносини – Зростати разом з постачальниками

Післязбиральна доробка та зберігання врожаю

Простежуваність

Мікробіологічні показники,  рівні залишків пестицидів, рівень афлотоксину

Органи влади ЄС, базуючись на власному досвіді, посилюють або, навпаки, послаблюють контроль 
виконання вимог. Приклад: Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми 
(Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF)

Забезпечте взаємодію з учасниками ланцюгу поставок!



ЩО МОЖЕ ЗМУСИТИ ПОКУПЦІВ МЕНШЕ ЗВАЖАТИ НА РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ?

Рекомендації від інших покупців

Система безпечності харчових продуктів та сертифікація

Таблиці зі специфікаціями товарів і картки обліку показників якості

Хороші комунікативні навички постачальника – професійний підхід

Знання ринку

Надійність – не давайте обіцянок, які не зможете виконати

Хороший професійний веб-сайт



З ТОЧКИ ЗОРУ ПОКУПЦІВ, УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

ПЕРЕДБАЧАЄ:

1. РОЗУМІННЯ РИНКУ

2. РОЗБУДОВА СПІВПРАЦІ ТА ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

3. ТІСНІША РОБОТА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

4. РОЗРОБКА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

5. ЦЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗНИЖЕННЯ ЦІН?

ПОТЕНЦІЙНІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ЯКІ ЦЕ РОЗУМІЮТЬ, ЗМОЖУТЬ ШВИДШЕ
ПОБУДУВАТИ УСПІШНІ ВІДНОСИНИ З ПОКУПЦЯМИ

Дехто з покупців вважає це переходом від торгівлі 
сировиною



Комунікація

1. Розпізнайте бар'єри; зрозумійте потреби клієнтів

2. Будьте зрозумілими та лаконічними

3. Поводьтеся професійно – підписи в email-ах, належні 
відповіді на телефонні дзвінки, бланк листа компанії, 
візитні картки



Комунікація

4. Інтегруйте іноземну бізнес-культуру до власної експортної стратегії –
знання культурних особливостей та мови, якою спілкується клієнт, 
формують інформаційну базу для вашої бізнес-стратегії

5. Оберіть комунікаційні рішення, що відповідають специфіці вашого 
бізнесу

6. Оберіть спосіб спілкування, що відповідає поставленому завданню



ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ВАС?



Конкретні інструменти

• Брошура

• Специфікація

• Зразки

• Відгуки

• Реклама

• Сертифікати

Прямі B2B

• Телефон

• Фірмовий бланк

• Email 

• Візити

• Презентація у ліфті 
(Elevator Pitch)

• Огляд ринку

• Інформрозсилки

Онлайн

• Веб-сайт

• Соціальні мережі –
LinkedIn, Facebook
та ін.

• Чат, WhatsApp

Крок 5. Інструменти комунікації



ВСТУП: ЗНАЧУЩІСТЬ ПРИНЦИПУ «6С» ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ELEVATOR PITCH

Стисла (Concise) і 
чітка (Clear)

Лаконічні, чіткі, легкі
для розуміння

висловлювання

Здатна зацікавити 
(Compelling)

Яку проблему вирішує 
ваш бізнес?

Варта довіри 
(Credible)

Що підтверджує вашу 
достатню кваліфікацію  

робити те, чим ви займаєтесь

Концептуальна 
(Conceptual)

Говоріть про бізнес 
загалом, не варто 

занадто вдаватися до 
деталей

Персоналізована 
(Customized)

Всі цільові аудиторії –
різні. Варто враховувати, 

до кого ви говорите

Інтерактивна 
(Conversational)

Почніть розмову, 
зберігайте її 

інтерактивний характер. 
Не намагайтеся укласти 

контракт



ВАРТО ВРАХОВУВАТИ КУЛЬТУРНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Німеччина, Австрія
• Офіційне ставлення
• Потреба структурування
• Процес та експертиза
• Механізм

Офіційність
Факти і цифри
Точність
Технічність

Нідерланди, Скандинавські країни
• Менш формальне ставлення
• Прямота
• Консенсус
• Мережа

Прагнення консенсусу
Кажіть те, що маєте на увазі, та майте на увазі 
те, що говорите
Ви можете «принципово» погодитись 
Не будьте занадто напористим

США
• Неформальний міжособистісний 

характер
• Прямий і відкритий стиль
• Відкрите вирішення конфліктів
• Час = гроші
• Комунікаційні сигнали

Будьте зосереджені під час обговорення 
робочих питань
Ви повинні продати
Проявляйте ініціативу
Говоріть про те, що має відношення до справи

Середній Схід
• Особисте = Професійне = Довіра
• Терпіння – тривалі переговори
• Важливе спілкування віч-на-віч
• Жорсткі переговори

Будуйте мережі та встановлюйте контакти
Ретельний підбір партнерів
Звертайте увагу на невербальні сигнали (мову 
тіла)



ЩО МОЖЕ ЗМУСИТИ ПОКУПЦІВ МЕНШЕ ЗВАЖАТИ НА РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ?

Рекомендації від інших покупців

Система безпечності харчових продуктів та сертифікація

Таблиці зі специфікаціями товарів і картки обліку показників якості

Хороші комунікативні навички постачальника – професійний підхід

Знання ринку

Надійність – не давайте обіцянок, які не зможете виконати

Хороший професійний веб-сайт



Щодо інформації про ринки



Ера інформації

Економіка, яка 
базується на 

інформаційних 
технологіях. 

Ми вірили, що 
технології 

вирішать усі 
наші проблеми

Конфлікт 
традиційних 

інформаційних та 
аналітичних систем

Інформаційне 
перевантаження

Інтернет

Соціальні 
мережі

Пропаганда та 
«фейкові новини»

Люди мають доступ до 
інформації, але чи 
означає це краще 

розуміння?

Вони занадто 
зайняті обробкою 

даних, щоб 
зрозуміти їх?

Ера (недостовірної) інформації
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Для розуміння складного ланцюгу створення вартості

Для розуміння рівня цін та їх тенденцій

Для виявлення нових тенденцій

Для розуміння потреб покупців, переробників та виробників

Для виявлення ризиків та управління ними

Дослідження ринку потрібне під час прийняття рішень не тільки стосовно 
маркетингу, але й щодо виробництва, контролю та в інших стратегічних сферах
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Відсутність біржових товарів

Відсутність інтегрованого ланцюга створення доданої вартості

Ділова культура, що заохочує спекуляції, особливо щодо сировини

Історія нерівності у відносинах ланцюга доданої вартості

Слабкі національні та міжнародні професійні органи та асоціації

Нестійкі умови торгівлі

Низький рівень довіри впродовж усього ланцюгу доданої вартості, обумовлений 
невиконанням умов контракту



Як пандемія впливає на інформацію про 
ринки. Як вона змінює настрої на ринку?

➢ Страх і невпевненість, навіть відчай – це стрес

➢ Таке відчуття, ніби постійно обмаль часу

➢ Ризики за контрактами зростають

➢ Логістичні ризики збільшуються; ланцюги поставок 
стають довшими

➢ Банки нестабільні; умови кредитування стають 
жорсткішими

➢ Уряди мають спокусу втрутитися

➢ Жадібність – трейдери вбачать можливості



ІНФОРМАЦІЯ КОРИСНА ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ

Крок 1
Яка інформація нам потрібна?

Ринки

Статистика

Тенденції цін

Вимоги покупця

Законодавчі вимоги тощо

Порада: Запишіть 5-10 питань, 
на які вам потрібно відповісти

Крок 2
Що ми вже знаємо?

Компанія

Досвід

Контракти

Планування експорту

Порада: Чи ви вже можете 
відповісти на питання?

Крок 3
Джерела для заповнення 

прогалин

Внутрішні

Рада з питань мигдалю

Постачальники

Торгова статистика

Конкуренти

Покупці



ЩО МОЖЕ ЗМУСИТИ ПОКУПЦІВ МЕНШЕ ЗВАЖАТИ НА РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ?

Рекомендації від інших покупців

Система безпечності харчових продуктів та сертифікація

Таблиці зі специфікаціями товарів і картки обліку показників якості

Хороші комунікативні навички постачальника – професійний підхід

Знання ринку

Надійність – не давайте обіцянок, які не зможете виконати

Хороший професійний веб-сайт



Зробіть так, аби вас можна 
було знайти, будьте 
активними

Активне дослідження 
та стимулювання збуту

Підтверджене 
присутністю в Інтернет та 
корпоративним стилем

Сайт та практика 
маркетингу

Відповідні 
соціальні мережі

Підкріплене 
рекомендаціями 

клієнтів

Завжди 
намагайтеся 

отримати зворотній 
зв’язок

Розбудова 
стосунків

Доповнене потужними 
мережами

Торгова асоціація

Відвідання зустрічей / 
семінарів

Інформація – отримуєш 
більше, ніж даєш!

Сталий розвиток 
завдяки CRM

Побудоване на 
дослідженнях та 

спілкуванні



ЩО МОЖЕ ЗМУСИТИ ПОКУПЦІВ МЕНШЕ ЗВАЖАТИ НА РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ?

Рекомендації від інших покупців

Система безпечності харчових продуктів та сертифікація

Таблиці зі специфікаціями товарів і картки обліку показників якості

Хороші комунікативні навички постачальника – професійний підхід

Знання ринку

Надійність – не давайте обіцянок, які не зможете виконати

Хороший професійний веб-сайт



Побажання покупців 1

Ніколи не давайте 
обіцянок, якщо 
знаєте, що не 
зможете їх виконати!



Ніколи не 
ховайтеся від 
проблеми!

Побажання покупців 2





УКРАЇНА: СПРИЯННЯ ВИХОДУ МАЛИХ І 

СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОГО 

СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА ВКЛЮЧЕННЯ 

ЇХ У ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ



Цикл вебінарів з розвитку експорту для МСП

Вебінар 4. Робота з покупцями з країн ЄС

Наступний вебінар 3 вересня – Комунікація на експортних ринках

Дякую

УКРАЇНА: СПРИЯННЯ ВИХОДУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОГО 

СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ У ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Офіс Проєкту ІТС в Україні • м. Херсон • тел.: +38 (050) 9577786 
itcukraine@intracen.org • http://tradeproject.com.ua • https://www.facebook.com/ITCUkraine
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