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Instrucțiuni 

 

În prima parte a acestui modul sunt prezentate canalele de distribuție a produsului, comparații între 

diferite canale și sugestii de operatori și rute de distribuție către consumatorul final sau către un 

revânzător. A doua parte a cursului analizează în amănunt, cu exemple practice, costurile tangibile 

și intangibile la export ale unui producător. Pornind de la costul final sunt prezentate diferite 

metode de a stabili prețul la export în funcție de strategia individuală de abordare a pieței. A treia 

etapă a modului prezintă peisajul promoțional internațional, cu amănunte despre instrumentele de 

promovare aflate la îndemâna producătorilor. În cadrul acestei secțiune se face o analiză 

amănunțită a avantajelor târgurilor și misiunilor economice. 

Modulul al IV-lea se finalizează prin completarea temei "Canale de distribuție", utilă pentru 

autoevaluarea etapei actuale a strategiei de distribuție. Răspunsul la aceste întrebări este unic 

aferent unei firme, nu este necesar să fie individualizat de fiecare dintre cei doi reprezentanți ai 

firmei și va fi integrat în cadrul draftului Strategiei de Export individuale.  

În introducerea din cadrul categoriei "Prezentare generală" sunt structurate informații despre 

pregătirea și experiența lectorilor, precum și definirea rolului modulului actual de curs în cadrul 

întregului program de instruire. În continuare, temele abordate în cadrul categoriei a doua, 

denumită "Lecții" sprijină producătorii pentru identificarea canalelor de distribuție, instrumentelor 

de promovare și stabilirea strategiei de preț. 

Conceptele teoretice sunt susținute prin prezentarea modelului de succes al firmei din categoria 

"Studii de caz". Modulul de curs se încheie printr-un test scurt de verificare a cunoștințelor și 

completarea unui formular de feedback, util pentru structurarea materialelor de curs într-un mod 

util și ușor de parcurs. 

Participanții care nu au reușit să fie prezenți fizic la cursurile de instruire trebuie să 

parcurgă materialele de pe platforma on-line în mod integral. Așadar, vor vizualiza toate 

modulele de curs din cadrul categoriilor "Prezentare generală", "Lecții" și "Studii de caz" 

integral. De asemenea, vor completa formularele aferente temelor și pe cel de "Feedback", 

precum și "Testul de verificare", unde este necesară obținerea unei note de trecere 

confirmată prin primirea unui e-mail de la echipa CAE. Grila permite un răspunsuri multiple. 

Succes, 

Echipa CAE 


