Getico Asia
–
Wine&Food

Cine suntem?
Getico Asia este:

 O companie româneasca ce a stabilit bazele si directia de dezvoltare a unui

lant francizabil propriu de wine shop-uri in câteva dintre principalele orase
chineze: Shanghai, Beijing, Honk Kong si Makao. Compania a fost infiintata
de antreprenori români si chinezi cu scopul de a promova produsele de profil,
românesti si europene, pe piata chineza.
 O echipa dinamica ce beneficiaza de experienta oferita de specialisti români

in domeniul relatiilor comerciale externe in relatia cu China precum si de
expertiza locala a antreprenorilor si autoritatilor chineze.
 Potentialul dumneavoastra partener comercial de incredere – dupa selectarea

producatorilor pornim la drum având in vedere realizarea unui parteneriat
reciproc avantajos si pe termen lung.

Ce facem?

De aceea filosofia noastra de
business este:
formarea interesului – educarea
potentialilor consumatori –
generarea cererii .

o Suntem importatori directi si desfacem in
magazinele proprii din China vinuri dar si
alte produse traditionale românesti sau cu
specific european.
o Promovam aceste produse pe piata
chineza incercând in acelasi timp sa
generam din partea consumatorilor
chinezi interesul si cererea pentru vinurile
românesti si europene, având in vedere ca
in prezent piata vinurilor din aceasta tara
este intr-un proces de formare.

De ce CHINA?
Avantajele oricarui producator de vinuri român
sau european de a exporta in China sunt
evidente:
 o piata cu un potential extrem de ridicat
 interes in crestere pentru produsele
europene
 absenta cvasi-totala a unor producatori
locali.
Cu alte cuvinte, cererea imensa pe
piata de profil chineza poate fi
satisfacuta doar din import!

De ce dvs.?
Daca cititi aceasta prezentare si sunteti producator român de vinuri, inseamna
ca

intruniti acele calitati care ne-au atras atentia si care va recomanda
pentru a putea deveni potentialul nostru partener

v-ati facut remarcat pe piata autohtona prin calitatea vinurilor dvs

am constatat ca practicati un raport corect calitate-pret

aveti potential de producere a vinurilor in anumite cantitati

conform evaluarilor noastre, intre vinurile pe care le produceti, aveti
sortimente care se pliaza excelent pe gusturile consumatorilor chinezi.

De ce noi?
 Pentru ca suntem români,
apreciem si avem interesul
de a promova produsele
românesti pe o piata noua,
in formare, cu un potential
urias.
 in plus, pentru ca vom avea
in permanenta reprezentare
atât in orasele chineze
mentionate, Shanghai,
Beijing, Makao, Hong Kong,
cât si la Bucuresti, ceea ce
va face comunicarea si
colaborarea dintre noi
extrem de facila.

Ce presupune
parteneriatul
cu noi?
 Stabilirea modalitatii de lucru, a termenelor de livrare si a termenelor de plata
 Identificarea sortimentelor care se pliaza pe specificul pietei chineze,
negocierea unui pret pentru fiecare sortiment
 Sprijinirea in promovarea sortimentelor respective pe piata chineza – furnizarea
unor descrieri adecvate, fotografii, imagini tip advertising, realizarea unor
etichete si tip de imbuteliere care sa se adreseze si sa atraga consumatorii
chinezi
 Pe parcurs, identificarea si discutarea impreuna a punctelor de remediat si a
situatiilor care trebuie sau pot fi imbunatatite pentru cresterea vânzarilor
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