
POŚREDNICTWO W HANDLU 
MIĘDZYNARODOWYM



SZANOWNI PAŃSTWO,

Lubelskie Centrum Consultingu” sp. z o. o. powstało w 2009 
roku w Lublinie aby wspierać przedsiębiorczość i pokazywać 
firmom jak mogą zwiększać swoją efektywność. Potrzeby 
przedsiębiorców wymagają nieustannych obserwacji rynku, 
analizy trendów, poszukiwania nowych rozwiązań i ciągłej 
rozbudowy kapitału relacyjnego. Cytując jednego z klasyków 
zarządzania: „Segmentacja klientów, zawsze sprowadza się do 
zaspokajania potrzeb pojedynczego klienta”. W biznesie nie ma 
uniwersalnych rozwiązań, a dynamika rynku nie pozwala zbyt 
długo zastanawiać się nad strategią. Dostarczamy wiedzy, 
narzędzi, a w razie potrzeby gotowych rozwiązań biznesowych. 
Wspierając klientów w pokonywaniu biznesowych wyzwań 
przyjmujemy założenie Kevina Kelly’ego: „Klienci mogą schodzić 
się tłumnie, ale zadowolenie odczuwają pojedynczo”.

Z poważaniem,

Katarzyna Tatara
Prezes Zarządu
Lubelskiego Centrum Consultingu

SEKRETEM BIZNESU
JEST WIEDZIEĆ TO,

CZEGO NIE WIEDZĄ INNI

Arystoteles Onassis



ZAKŁADAMY, ŻE W BIZNESIE 
NIE MA UNIWERSALNYCH ROZWIĄZAŃ.

Skontaktuj się z nami, a w ciągu 5 dni 
otrzymasz dostosowaną do swoich potrzeb 
propozycję rozwiązania.



LICZBY MÓWIĄ 
SAME ZA SIEBIE

1300 dni szkoleniowych

569 przedsiębiorstw

50+ projektów inwestycyjnych

10 000+ godzin szkoleniowych

30 trenerów współpracujących

10 ekspertów biznesu 

30 partnerów
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Każdy klient ma inne potrzeby biznesowe, to jak je zaspokoić jest dla nas wyzwaniem. Rynki między-
narodowe charakteryzują się innymi regułami niż rynek krajowy, dlatego od początku współpracy 

pokazujemy naszym klientom jak budować stabilną pozycję za granicą. Zapewniamy im kompleksowe 
wsparcie doradcze, budujemy sieci Partnerów, świadczymy usługi brokerskie i agencyjne.

POŚREDNICTWO W HANDLU
MIĘDZYNARODOWYM

MIĘDZYNARODOWE 
USŁUGI AGENCYJNE

Kompleksowe podejście do biznesu jest bardziej 
wydajne i mniej czasochłonne. Otwarcie na nowe 
rynki zbytu jest tylko jednym z wielu kroków do 
sukcesu w handlu. Pełne analizy rynku, działania 
marketingowe, znalezienie partnera, negocjacja 
umów, ustalenie kanałów sprzedaży, nadzorowanie 
procesów logistycznych – to niektóre z elementów, 
które pozwalają nie tylko wejść na nowy rynek, ale 
również pozostać na nim dłużej.

USŁUGI BROKERSKIE 
W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

Często mimo pokaźnego potencjału firma nie decyduje 
się na ryzykowne działania rynkowe. Coraz częściej 

zdarza się, że klienci szukają partnerów krajowych (i nie 
tylko) do penetracji nowego rynku. To co w znacznej 

mierze decyduje o powodzeniu ekspansji na nieznane 
rynki to rozbudowana sieć kontaktów, którą trudno 

zbudować w nowym państwie. Czasami także na rynkach, 
które dobrze znamy trzeba szukać nowych rozwiązań.

KOMPLEKSOWE 
PROGRAMY WSPARCIA

Często wejście na nowe rynki wymaga nowych 
umiejętności i wiedzy, która zwiększa efektywność 
przedsiębiorstwa. Ekspansja rynkowa wymaga nie 

tylko wiedzy o nowym rynku, ale również wiedzy 
pracowników i kadry zarządzającej na temat obsługi 

nowych, często egzotycznych rynków. Jeżeli zastana-
wiasz się nad wejściem na nowy rynek, ale nie jesteś 

pewien czy Twój zespół jest już gotowy na ten 
przełomowy krok, może warto skorzystać z naszej oferty.

BUDOWA SIECI 
DYSTRYBUCYJNYCH

Budowa sieci dystrybucji zawsze jest ważnym 
elementem strategii firmy działającej na rynku 
międzynarodowym. Kluczową kwestią jest określenie 
jaki cel przyświeca funkcjonowaniu firmy. Czy jest to 
wyłącznie zwiększanie zysku? Czy może budowanie 
marki? A może ekspansja terytorialna? Trudno jest 
osiągnąć wszystkie cele równocześnie. Ważnym 
elementem budowania sieci dystrybucji jest 
zaufanie… niestety jest to jedna z najrzadszych, choć 
najbardziej pożądanych cech w biznesie.
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· potrzebujesz kompleksowej obsługi przy wejściu 
 na nowy rynek;
· chcesz poznać możliwości i ograniczenia rynku 
 zagranicznego;
· szukasz zaufanych partnerów i kontrahentów;
· potrzebujesz wsparcia w negocjacjach;
· zastanawiasz się jak oszczędnie i profesjonalnie 
 zorganizować przesyłkę pilotażową i spotową;

skontaktuj się z naszym konsultantem. Dla naszych 
klientów otwieramy nowe rynki zbytu, a ekspansje 
zawsze traktujemy jako proces, który wymaga 
ciągłego wsparcia i nadzoru. Naszych klientów często 
obsługujemy na wyłączność, dzięki czemu 
oszczędzamy ich czas i pieniądze. Specjalizujemy 
się w obsłudze rynku brytyjskiego, amerykańskiego, 
rynków arabskich oraz Chin, Indii i Sri Lanki.

MIĘDZYNARODOWE 
USŁUGI AGENCYJNE 

Kompleksowe podejście do biznesu jest bardziej wydajne i mniej czasochłonne. Otwarcie na nowe rynki zbytu 
jest tylko jednym z wielu kroków do sukcesu w handlu. Pełne analizy rynku, działania marketingowe, znalezienie 
partnera, negocjacja umów, ustalenie kanałów sprzedaży, nadzorowanie procesów logistycznych – to niektóre 
z elementów, które pozwalają nie tylko wejść na nowy rynek, ale również pozostać na nim dłużej. Jeżeli:
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USŁUGI BROKERSKIE 
W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM   

Często mimo pokaźnego potencjału firma nie decyduje 
się na ryzykowne działania rynkowe. Coraz częściej 
zdarza się, że klienci szukają partnerów krajowych 
(i nie tylko) do penetracji nowego rynku.

To co w znacznej mierze decyduje o powodzeniu ekspansji 
na nieznane rynki to rozbudowana sieć kontaktów, którą 
trudno zbudować w nowym państwie. Czasami także na 
rynkach, które dobrze znamy trzeba szukać nowych 
rozwiązań. Dlatego jeżeli Ty i Twoi partnerzy:

· potrzebujecie wsparcia w negocjacjach handlowych;
· poszukujecie atrakcyjnych cenowo pakietów logistycznych;
· chcecie, aby Wasze dotychczasowe działania handlowe 
 były szybsze, bardziej efektywne i oszczędniejsze;

skontaktuj się z naszym konsultantem, który udzieli Ci wyczer-
pujących informacji na temat tego, jak możemy Wam pomóc 
efektywniej działać na rynku. Działamy jako brokerzy, reprezen-
tując grupę Klientów z danej branży, dla których negocjujemy 
i kompleksowo dostarczamy atrakcyjne cenowo pakiety 
logistyczne w największych firmach, oferujących tego typu 
usługi oraz w imieniu których realizujemy duże zamówienia 
produkcyjne lub też usługowe w różnych zakątkach świata. 
Specjalizujemy się w usługach brokerskich na rynku dostaw
i podaży biomasy, energetyki oraz dystrybucji produktów 
żywnościowych.
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BUDOWA 
SIECI DYSTRYBUCJI

Budowa sieci dystrybucji zawsze jest ważnym elementem strategii firmy działającej na rynku międzynarodowym. 
Kluczową kwestią jest określenie jaki cel przyświeca funkcjonowaniu firmy. Czy jest to wyłącznie zwiększanie zysku? 
Czy może budowanie marki? A może ekspansja terytorialna? 

Trudno jest osiągnąć wszystkie cele równocześnie. Ważnym elementem budowania sieci dystrybucji jest zaufanie… 
niestety jest to jedna z najrzadszych, choć najbardziej pożądanych cech w biznesie. Może warto zastanowić się czy nie 
potrzebujesz wsparcia od partnera, który:

· posiada bazę sprawdzonych specjalistów;
· zajmuje się budową profesjonalnych i efektywnych sieci dystrybucji towarów i usług;
· prowadzi selekcję i rekrutację najbardziej sprawdzonych i bezpiecznych partnerów lokalnych;
· pomaga w wielu kwestiach dodatkowych związanych m.in. z obsługą podatkową i prawną kończąc 
 na skomplikowanych produktach marketingowych;

W imieniu naszego klienta docieramy do grupy docelowej omijając zbędnych pośredników, podwyższając dzięki 
temu bezpieczeństwo transakcji oraz marżę sprzedawanych produktów. Dotychczas budowaliśmy kompleksowe sieci 
dystrybucyjne na terenie Polski, Turcji, Sri Lanki oraz Chin.
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KOMPLEKSOWE 
PROGRAMY WSPARCIA

Często wejście na nowe rynki wymaga nowych 
umiejętności i wiedzy, która zwiększa efektywność 
przedsiębiorstwa. Ekspansja rynkowa wymaga nie tylko 
wiedzy o nowym rynku, ale również wiedzy pracowników 
i kadry zarządzającej na temat obsługi nowych, często 
egzotycznych rynków.

Jeżeli zastanawiasz się nad wejściem na nowy rynek, ale 
nie jesteś pewien czy Twój zespół jest już gotowy na ten 
przełomowy krok, może warto skorzystać z:

· profesjonalnych usług doradczych dotyczących 
 wejścia na nowy rynek;
· dostosowanych do Twoich potrzeb szkoleń, które  
 pozwolą Ci skutecznie działać na nowym rynku;
· pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadry 
 zarządzającej uwzględniających zarządzanie strategiczne;
· praktycznych zajęć wyjazdowych, które przybliżą 
 nowe rynki i ułatwią samodzielne działanie rynkowe;

Z naszego kompleksowego programu rozwoju umiejętności 
i wiedzy na temat nowych rynków skorzystało wielu naszych 
klientów traktując go jako działanie wspomagające ekspansję 
rynkową. Dzięki temu szybko byli w stanie samodzielnie 
obsługiwać utworzone przez nas sieci dystrybucji, kanały 
zbytu oraz programy logistyczno-transportowe.
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Cezary Jabłoński
tel. +48 791 222 183
e-mail: cezary.jablonski@lcc.lublin.pl

Materiał pobrany ze strony
www.lcc.lublin.pl

Marcin Tatara
tel. +48 602 843 467
e-mail: marcin.tatara@lcc.lublin.pl

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
tel./fax +48 81 440 87 00 
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl
www.lcc.lublin.pl


