Σε ποια τιμή θα πουλήσω τα Προϊόντα Εισαγωγής μου?

FAQ

Μας Ρωτάτε:

...Σε τη τιμή θα πουλήσω εγώ αφού η τιμές σας είναι Εργοστασίου Κίνας
και δεν συμπεριλαμβάνουν δασμούς και μεταφορά?...

New Tech CORPORATION SISAMOTOS OE - Έκθεση Εργοστασίων Κίνας άπω Ανατολής - Κίνα Renminbi (RMB) or Yuan, Έβρο, Γεν, Δολάριο
Emmanuel (Manos) Sisamotos OND HND Bs. Licensed Lecturer in Corporate Strategies Management & British Direct Marketing Association Award Winner
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Υπάρχει και η προσωπική φιλοσοφία...
... Σε ένα κόσμο οπού η προσπάθεια για επίτευξη στόχων έχει πολλαπλασιαστή,
με αποτέλεσμα να εστιάζονται πολλοί στο γρήγορο κέρδος, στο ερώτημα;
<Σε ποια τιμή θα πουλήσω τα Προϊόντα Εισαγωγής μου>,
η απάντηση του αφελή θα ήταν σε οποία τιμή θέλεις!
Μόνο που δεν είναι έτσι γιατί υπάρχει και το αύριο!

Emmanuel Manos Sisamotos
2007 - China

Ακαδημαϊκά, όταν κάτσεις στο θρανίο, οι κανόνες ξεκινούν από την απάντηση στο
ερώτημα; <ποιος Είσαι>? ,και ανάλογα επεκτείνετε στην ποσοστιαία μονάδα
οικονομικού κέρδος που θα μπορούσες να έχεις.
Είσαι Εισαγωγέας, Χονδρέμπορους, Λιανέμπορους, η του ευκαιριακού
κέρδους? Σκεπτόμαστε των πελάτη μας που θα μάς υποστηρίξει και στο μέλλον
η εστιαζόμαστε σε γρηγοράδες?
Εδώ θα ασχοληθούμε με το καθιερωμένο, και αποδεδειγμένο τρόπο εμπορίου,
και όχι με το ευκαιριακό κέρδους; αυτό αφορά μόνο εσάς!
Τη σκοπεύεις λοιπών να κάνης με την εισαγωγή σου?
Εάν εισάγεις προϊόντα για χρήση από την Εταιρία, το Ξενοδοχείο η τον Όμιλο
σου, αποφάσισε πως θα τα χρησιμοποιήσεις!

Renminbi (RMB) or Yuan

€¥£
New Tech CORPORATION SISAMOTOS OE
Tel: 0 0 3 0 - 2 2 4 1 0 - 3 6 3 4 9

Εάν εισάγεις προϊόντα για μεταπώληση, δώσε την δυνατότητα στον
αγοραστή να πουλήσει με καλό κέρδος.
Εάν εισάγεις προϊόντα για λιανική, πρόσφερε στον καταναλωτή τιμές που
θα το εκτιμήσει!
Εμείς, σαν εισαγωγής στοχεύουμε στην ποιοτική και οικονομική ικανοποίηση
του χρήστη, χονδρέμπορου και λιανέμπορου! Προσφέρουμε ποιότητα, τιμή
εργοστασίου και υπευθυνότητα μετά την πώληση.
Προτείνουμε της ίδιες αρχές!
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Terms of Trade

FOB

CRF

CIF
Ex-Works
FAS CPT
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...η τιμές σας είναι Εργοστασίου Κίνας...
FOB για την ακρίβεια... Εμείς δεν αποθηκεύουμε και μετά
προσπαθούμε να πουλήσουμε... γιατί εσείς θα μπορούσατε να το κάνετε!
Πως θα μπορούσαμε εμείς να δώσουμε συνολική τιμή, παραδοτέα στην πόρτα σας
όταν δεν ξέρουμε την ποσότητα που θέλετε? Δεν μπορούμε Γιατί ο όγκος
προσδιορίζει το κόστος μεταφοράς!
Πως θα μπορούσαμε εμείς να προσθέσουμε δασμούς όταν αυτοί αλλάζουν
σχεδόν κάθε χρόνο? Δεν μπορούμε Γιατί οι δασμοί βγαίνουν όταν αποφασίσετε
τη θα πάρετε, για το συγκεκριμένο προϊόν την συγκεκριμένη περίοδο.
Να γιατί δίνουμε FOB (Free on Board) - τιμή εργοστασίου, δηλαδη;
όλα πληρωμένα για φόρτωση στα λιμάνια της Κίνας,
αλλά όχι στον εκτελωνισμό!
Όταν άλλοι σας λένε <Όλα πληρωμένα έως την πόρτα σας>, απλά
ο εισαγωγέας αναγκάζετε να διπλασιάσει της τιμές για πλήρη κάλυψη!
Εμείς ΔΕΝ το κάνουμε!

Delivery to your Door - Imports 2007

DAF

DES
DEQ

DDU
DDP

FCA

FOB = Free on Board
New Tech CORPORATION SISAMOTOS OE
Tel: 0 0 3 0 - 2 2 4 1 0 - 3 6 3 4 9

Δίνουμε τιμή εργοστασίου, και όταν αποφασίσετε την ποσότητα,
και χωρίς κανένα κέρδος επιπλέων για εμάς, προσθέτουμε δασμούς,
μεταφορικά και εκτελωνισμό...έως την Πόρτα σας...
Άνετα, μόνη σας, ρωτήστε για τούς δασμούς στα προϊόντα που θέλετε,
γιατί το κόστος μεταφοράς θα το ξέρετε μόνον όταν βγάλετε τον
συνολικό όγκο των εμπορευμάτων!
Υπάρχει ποιο δίκαιος τρόπος για τον χρήστη, μεταπωλητή η λιανέμπορο?
Τιμή εργοστασίου + Δασμοί + Μεταφορά = Τιμή μονάδας έως την πόρτα σας!
Σας λέμε Κίνα Χονδρική Απευθείας,
και έτσι ακριβώς είναι!
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Formula...
Τιμή Εργοστασίου
+ Δασμοί + Μεταφορά
= Τιμή μονάδας

...Σε τη τιμή θα πουλήσω...
Για να απαντήσουμε σωστά την ερώτηση, ας δούμε ένα παράδειγμα από της
εισαγωγές μας...ΟΧΙ αερολογίες, αλλά συγκεκριμένη εισαγωγή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

*ΤΙΜΗ

SP6020N

5 + 1 ΗΧΕΙΑ - P. M. P.O _ 4000 Watts

*80

€43,95

€3.516.00

CMK6020

5 + 1 ΗΧΕΙΑ - P. M. P.O _ 5500 Watts

100

€49,35

€4.935.00

ΚΩΔΙΚΟΣ

€123 FOB +
.......
Δασμοί + Μεταφορά / Έξοδα
= Σύνολο Εξόδων
δια... αριθμό τεμαχίων*
= Επιβάρυνση ανά τεμάχιο
(Μεταφορικά, Ασφάλιση, Δασμοί,
Εκτελωνιστικά)
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ΤΕΜΑΧΙΟΥ

(Συμπεριλάμβανε δασμούς 5.7% = €450) - ΣΥΝΟΛΟ

2/////
3/////
4/////
5/////

ΣΥΝΟΛΟ

€8.451.00

ΠΛΟΙΟ Μεταφορά - 12 κυβικά

€1.020.00

Με Μεταφορικά - Σύνολο

€9.471.00

Συσκευασία, Παραστατικά Εισαγωγής, Τελωνισμός, Παράδοση

ΔΩΡΕΑΝ

13% ΦΠΑ

€1.231.23

Παραδοτέο στην Πόρτα σας. - ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ €10.702.23
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ: Παραγωγή: 10 ημέρες - Μεταφορά με πλοίο 30 Ημέρες - Προκαταβολή 30%,
το δε Υπόλοιπο με την Φόρτωση

......
Τιμή μονάδας FOB +
Επιβάρυνση ανά τεμάχιο
= Τιμή Τεμαχίου*

*σε αυτό βάλτε
το κέρδος σας!
New Tech CORPORATION SISAMOTOS OE
Tel: 0 0 3 0 - 2 2 4 1 0 - 3 6 3 4 9

Ας κάνουμε μια επεξήγηση...
180* τεμάχια / €1020,00 μεταφορά + €450 Δασμοί = €1470,00 (δια τεμαχίων)
αποτέλεσμα, €8.17 επιπλέων επιβάρυνση ανά τεμάχιο έως την πόρτα του
αγοραστή, δηλαδή Α: €43,95/€52.15* - Β: €49,35/€57.50* αντίστοιχα...
Όταν παρόμοιο πωλείται €120 - €145 + ΦΠΑ, στην φτηνότερη τιμή Λιανική,
εσείς σαν Χονδρέμπορος η Λιανέμπορος πόσο θα το πουλούσατε?
Όπως είπαμε παραπάνω, στην σελίδα 1, και λόγω τού ότι υπάρχει και η
προσωπική φιλοσοφία... εμείς πάντως σας προτείνουμε την ποιοτική και
οικονομική ικανοποίηση των πελατών σας...
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... Σε πια τιμή θα πουλήσω τα προϊόντα που Εισάγω?
Η απόφαση παραμένει δική σας, αλλά ας δούμε της επιλογές όπως αυτές
προδιαγράφονται από ακαδημαϊκός και διεθνούς αξιοπιστίας εμπόρους...
Ξεκινήστε εδραιώνοντας κανόνες...

Μεταπωλητής
Section of our Show Room....

1.
2.
3.
4.

Η τοπική αγορά σε τη τιμή πουλά? - Ανταγωνισμός
Τη προτερήματα έχει το δικό μας Προϊόν? - Πλεονέκτημα
Σε ποιον απευθύνομαι? - Προφίλ Πελάτη
Επιθετική Τιμή η Συντηρητική? - Τιμολογιακή πολιτική

Εάν είσαι Μεταπωλητής...
Βάση των απαντήσεων στα παραπάνω, τότε θα Βάλης 25% με 35%
στην τιμή κόστους... (+ το ΦΠΑ)
Εάν είσαι Λιανέμπορος...
Εάν εισήγαγες εσύ τα προϊόντα, κερδίζεις το 25/35% του μεταπωλητή,
και έχεις δικαίωμα για ακόμα 75% με 100% στην τιμή κόστους... (+ το ΦΠΑ)

Λιανέμπορος

Επιχειρηματική επιδεξιότητα...
Εάν πάρουμε της τιμές πού έχουμε υπολογίσει στην παραπάνω σελίδα,
η Α: €52.15 + 13.07 (25%) κέρδος ο μεταπωλητής = €65.32 + ΦΠΑ
€65.32 + €48.99 (75%) κέρδος ο λιανέμπορος - €114.31 + ΦΠΑ

&

...εάν η τιμή <παίζετε στην αγορά> μεταξύ στα €125 με €145 + ΦΠΑ
είμαστε ανταγωνιστική!

Επιχειρηματική
επιδεξιότητα !
New Tech CORPORATION SISAMOTOS OE
Tel: 0 0 3 0 - 2 2 4 1 0 - 3 6 3 4 9

Εάν είσαι ο εισαγωγέας / λιανέμπορος τότε το κέρδος σου είναι διπλό;
€114.31 (-) €52.15 αγορά = €61.85 ...
Δηλαδή 118% στην τιμή αγοράς!!!
Σημειώστε: Το κόστος τεμαχίου μειώνετε όσο αυξάνετε η ποσότητα...
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Δεν ανακαλύψαμε εμείς την Κίνα...
Ανακαλύψαμε όμως τον τρόπο, την εμπορική κουλτούρα, από ποιον
και με ποιους, καλύτερους όρους θα εισάγουμε τα Προϊόντα που θέλουν
οι πελάτες μας!
Επισκεφθήκαμε και εξηγήσαμε τής δικές μας αρχές, και διαπραγματευτήκαμε
όρους, με ειλικρίνεια, χωρίς υποσχέσεις και αερολογίες, κερδίσαμε τον σεβασμό,
και την υποστήριξη δεκάδων επιχειρήσεων, και επιχειρηματιών!...
Επιχειρηματίες που δεν φοβόνται να μας συστήσουν σε άλλους!

Norna Li Mrs., Emmanuel (Manos) Sisamotos,
Miss Chang - China & Honk Kong Office

Εσείς, μπορείτε να επικαλεστείτε την εδραίωση μας στην εμπορική
δραστηριότητα της Κίνας, για σωστές, κερδοφόρες εισαγωγές, ότι και εάν
εμπορεύεστε...
Έχουμε συνεργάτες στο Shenzhen, Honk Kong και πολλές περιοχές της Κίνας.
Έχουμε Αποθήκη, για την Παραλαβή Εμπορευμάτων από διαφορετικά
εργοστάσια Κίνας, και μετά, φόρτωση και αποστολή στην Ελλάδα...
Μπορούμε ακόμα να προσφέρουμε υπηρεσίες για εύρεση συγκεκριμένων
προϊόντων..
Σε περίληψη; Για Κίνα Χονδρική Απευθείας
Γνωρίστε την Έκθεση Εργοστασίων Κίνας Άπω Ανατολής,
... με την πλήρη υποστήριξη τόσον των εργοστασίων όσο και την δική μας!
Ελπίζω να πρόσθεσα κάτι στης γνώσεις σας για Εισαγωγές και Εμπόριο...

New Tech CORPORATION SISAMOTOS OE
Tel: 0 0 3 0 - 2 2 4 1 0 - 3 6 3 4 9 ≈ F a x : 2 2 4 1 0 - 3 6 3 5 9
41 Karpathou Street, Suit 13,
Rhodes Town, Rhodes 85100
Dodecanese, Greece
E-Mail: ems1349@otenet.gr
MSN: emscamlive@hotmail.com
www.new-tech-corporation-sa.com

Σας Ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε,
Με εκτίμηση,
Εμμανουήλ Μανος Σισαμωτος OND HND Bs

New Tech CORPORATION SISAMOTOS OE
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...ο κάθε πελάτης μας
είναι
τόσο μοναδικός
όσο το προϊόν
πού μας ζητά
να εισάγει...

New Tech CORPORATION SISAMOTOS OE

Σας Ευχαριστούμε
για το μεγάλο ενδιαφέρων σας!

A1-Κατάλογοι Προϊόντων σε DVD...
Δείτε στο DVD: Εικόνα Προϊόντων, Προδιαγραφές,
Τιμές, Τρόπο Εισαγωγής, Δείγματα, Εισαγωγές
◊
Καθημερινά στέλνουμε δεκάδες DVD και απαντούμε
στα ερωτήματα σας; Τα DVD δίδονται δωρεάν, όμως με
τόσα DVD καθημερινώς, εσείς δυστυχώς, επιβαρύνεστε
με το κόστος αποστολής, που πληρώνετε στον
μεταφορέα, περίπου 12-15 Έβρο.
Έχετε ερωτήματα?
Μην διστάσετε να τηλεφωνήσετε:
Τηλ: (0030) 22410-36349
Ώρες Γραφείου. Δείτε Επικοινωνία

www.new-tech-corporation-sa.com
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