
OBSŁUGA EKSPORTU 
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW



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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Wnikliwe analizy rynków, marketing na rynkach międzynarodowych, obsługa kontraktów 
długoterminowych oraz transakcji spotowych – wiemy jak to zrobić oszczędzając czas, pieniądze

 i kapitał ludzki naszych klientów.

OBSŁUGA EKSPORTU 
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

STRATEGIE WEJŚCIA 
NA RYNKI ZAGRANICZNE

Wejście na zagraniczny rynek powinno być
 poprzedzone starannymi przygotowaniami, 
tak aby przewidzieć niepożądane scenariusze. 
Warto w takiej sytuacji polegać na rzetelnych 
informacjach i danych zawartych w strategii 
wejścia oraz analizach rynku, które pozwolą 
zminimalizować ryzyko niepowodzenia.

SKUTECZNY MARKETING
 NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM

Jedną ze strategicznych decyzji na rynku zagranicznym 
jest wybór właściwego marketingu. Nie zawsze 

jednak reguły marketingowe obowiązujące na 
rodzimym rynku sprawdzają się za granicą. Produkt 
wychodzący na obcy rynek musi być dostosowany 

do jego wymagań.

OBSŁUGA KONTRAKTÓW 
DŁUGOTERMINOWYCH

Kontrakty długoterminowe stanowią dużą wartość 
dla przedsiębiorstwa pozwalając na stabilną wymianę 

handlową. O trwałe relacje należy dbać i je ciągle 
rozwijać, ponieważ współpraca w biznesie często 

przyczynia się do maksymalizacji korzyści dla obu 
stron. Obsługa kontraktów długoterminowych jest 

ważnym elementem strategii przedsiębiorstwa, 
dlatego tak bardzo liczy się profesjonalizm w ich obsłudze.

OBSŁUGA TRANSAKCJI 
SPOTOWYCH I PILOTAŻOWYCH

Często przedsiębiorcy miesiącami przygotowują się 
do wejścia na nowy rynek. Zbierają informacje, 
ustalają strategię, starają się dobrać odpowiednie 
kanały sprzedaży. Chociaż towar jest najwyższej 
jakości, a cena wydaje się być atrakcyjna ekspansja 
kończy się niepowodzeniem. Dlaczego? Nikt nie chce 
kupować kota w worku, dlatego tak ważne jest 
właściwe zorganizowanie przesyłek pilotażowych 
i transakcji spotowych, które często decydują czy 
ekspansja nowego rynku zakończy
 się sukcesem.
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Niestety już na samym początku trzeba wiedzieć bardzo 
dużo. Przygotowując się do podjęcia decyzji – często 
przełomowej dla firmy – o wejściu na zagraniczny rynek 
należy znać odpowiedzi na następujące pytania:

· Jak wygląda konkurencja? 
· Jakie są główne trendy rynkowe? 
· Jak wygląda struktura branży?
· Jaka jest rentowność i tempo rozwoju rynku?
· Jakie są kluczowe czynniki sukcesu?
· Jak przeprowadzić selekcję i hierarchizację 
 rynków docelowych?

Najlepiej jeśli odpowiedzi na te pytania przygotują
dla Ciebie nasi eksperci, którzy w przygotowanej 
strategii wejścia na rynek rozwieją wszelkie wątpliwości 
i dostarczaCi wyczerpujących informacji na temat 
rynku, który chcesz zdobyć. Od lat doradzamy 
naszym klientom jak stworzyć nowy model biznesowy 
w oparciu o internacjonalizację przedsiębiorstwa. 
Przygotowaliśmy wiele kompleksowych strategi 
i analiz dotyczących rynku chińskiego, rosyjskiego, 
indyjskiego, arabskiego i wielu innych.Nasze analizy
 i strategie dotyczyły miedzy innymi branży
owocowo-warzywnej, spożywczej, energetycznej
i rynku energii odnawialnej.

STRATEGIE WEJŚCIA 
NA RYNKI ZAGRANICZNE

Wejście na zagraniczny rynek powinno być poprzedzone starannymi przygotowaniami, tak aby przewidzieć 
niepożądane scenariusze. Warto w takiej sytuacji polegać na rzetelnych informacjach i danych zawartych 
w strategiach wejścia i analizach rynku, które pozwolą zminimalizować ryzyko niepowodzenia.
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SKUTECZNY MARKETING
NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM  

Jedną ze strategicznych decyzji na rynku zagranicznym 
jest wybór właściwego marketingu. Nie zawsze jednak 
reguły marketingowe obowiązujące na rodzimym rynku 
sprawdzają się za granicą. Produkt wychodzący na obcy 
rynek musi być dostosowany do jego wymagań.

Znana marka jest według 44% przedsiębiorców istotnym 
elementem budowy przewagi konkurencyjnej. Ponad 40% 
uważa, że niezwykle ważna jest również unikatowość 
produktu. Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz wsparcia w:

· ocenie środowiska marketingu zagranicznego 
 (czynników prawnych, rynkowych i kulturowych);
· określeniu specyfiki sprzedaży;
· wyborze rynków i określeniu sposobów penetracji;
· dobraniu kanałów sprzedaży;

Pomogliśmy ponad 50 firmom zdobywać nowe rynki, zarówno 
te najbliższe jak rynki państw Europy Środkowo-Wschodniej, 
jak również te odległe – państw arabskich i Dalekiego Wschodu. 
Doradzaliśmy, dobieraliśmy odpowiednie kanały sprzedaży 
oraz wskazywaliśmy punkty krytyczne. Kojarzyliśmy partnerów 
oraz szukaliśmy nisz branżowych dla produktów polskich 
przedsiębiorców.
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OBSŁUGA TRANSAKCJI SPOTOWYCH I PILOTAŻOWYCH 

Często przedsiębiorcy miesiącami przygotowują się do wejścia na nowy rynek. Zbierają informacje, ustalają 
strategię, starają się dobrać odpowiednie kanały sprzedaży. Chociaż towar jest najwyższej jakości, a cena 
wydaje się być atrakcyjna ekspansja kończy się niepowodzeniem. Dlaczego?

Nikt nie chce kupować kota w worku, dlatego tak ważne jest właściwe zorganizowanie przesyłek pilotażowych i transakcji 
spotowych, które często decydują czy ekspansja nowego rynku zakończy się sukcesem. Tego typu wysyłki przybliżają 
firmy do sukcesu w eksploatacji rynków, ale ich organizacja wymaga najwyższego profesjonalizmu, interdyscyplinarnej 
wiedzy i doświadczenia – restrykcyjne przepisy celne nieznane przedsiębiorcy, skomplikowane wykładnie prawne 
i niezrozumiałe łańcuchy logistyczne skutecznie odstraszają przedsiębiorców lub sprawiają, że podejmowane przez nich 
działania są wyłącznie drogie i nieefektywne. Dlatego jeśli chcesz:

· zorganizować pionierską wysyłkę swojego towaru;
· zapewnić kompleksową obsługę transakcji pilotażowych i spotowych;
· zwiększyć swoją szansę na powodzenie na nowym rynku;
· wypaść jak najlepiej przed swoim zagranicznym partnerem;
· nie angażować niepotrzebnych zasobów finansowych, czasowych i ludzkich;

Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy mają wiedzę w zakresie organizacji przesyłek spotowych i pilotażowych. 
Nasza firma jest partnerem wielu zagranicznych i krajowych firm logistycznych oraz transportowych. Współpracujemy 
z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (najbardziej prestiżowym ośrodkiem logistyki w Polsce) oraz 
instytucjami otoczenia biznesu w Polsce i wielu innych krajach. Posiadamy szeroki kapitał relacyjny na całym świecie, 
który odpowiednio wspomaga podjęte przez nas działania.
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OBSŁUGA KONTRAKTÓW 
DŁUGOTERMINOWYCH

Kontrakty długoterminowe stanowią dużą wartość dla 
przedsiębiorstwa pozwalając na stabilną wymianę 
handlową. O trwałe relacje należy dbać i je ciągle 
rozwijać, ponieważ współpraca w biznesie często 
przyczynia się do maksymalizacji korzyści dla obu stron.

Obsługa kontraktów długoterminowych jest ważnym 
elementem strategii przedsiębiorstwa, dlatego tak bardzo 
liczy się profesjonalizm w ich obsłudze. Często obsługa tego 
typu kontraktów pochłania dużo pieniędzy oraz mocno 
angażuje pracowników przedsiębiorstwa. Warto zastanowić 
się czy nie potrzebujesz pomocy w:

· kompleksowej obsłudze kontraktów długoterminowych;
· utrzymaniu właściwych relacji z partnerem;
· zapewnieniu odpowiedniego wsparcia logistycznego
· i administracyjnego;
· rozwijaniu współpracy handlowej;
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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


