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15.11.2011 год. 

До: Завеждащ отдел „Международна търговия и сътрудничество” 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

     Уважаеми/а господине/жо, 

 

     Financial Solutions® е компания, със седалище гр. Атина, с дългогодишен 

опит в сферата на маркетинговия и посреднически бизнес в Гърция. Постоянно 

се развива, усвоявайки модерните иновации в международния бизнес, 

анализира и следи световните икономически проблеми. 

     Също така, следим последните новости в развитието на хранителния и 

селскостопанския сектор, като акцентираме дейността си в производството на 

екологично чистите и качествените селскостопанските продукти със 

сертификат. 

     Основната дейност на екипът от професионалисти на Financial Solutions® 

е прилагането на новаторския метод на ИНФОБРОКИНГ.  

     Информационният брокер е познат в гилдията като професионалист, който е 

много добре подготвен и сръчен експерт в достатъчно много области на 

информационната наука, такъв който може да ви даде шанс да притежавате 

най-необходимата ви информация. 

     Инфо-Брокера използва комбинации от on-line, off-line и други физически 

техники за търсене и намиране на информация, в зависимост от нуждите на 

клиента. Не трябва да се забравя, че всяко негово задължение към различните 

клиенти е различно и той трябва да използва различни подходящи техники и 

методи за добиване на желаната информация, като остава в рамките на 

предварително определения бюджет. 

     Инфо-Брокера не продава информация, нито стоки, а получава 

възнаграждение единствено и само за професионално обслужване и по-точно за 

информационно посредничество в сферата на дигиталната икономика.  

     Ролята на информационния брокер е да сканира (систематично да преглежда 

и изучава) информационната среда и да извлича полезната, релевантна 

информация; да структурира информацията по начин подпомагащ 

последващите дейности за решаване на даден проблем; и да представя 
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информацията в най-подходяща форма за да подпомогне клиента 

(потребителя) при решаване на проблема.  

     Организиран филиал на компанията ни се занимава с научно-

изследователска дейност и развитие. Основната му дейност е да се концентрира 

върху намиране на новатори: фирми и производители, които акцентират върху 

интегрирането и екстрофирането на иновационни/ авангардни методи, идеи и 

продукти на външния и вътрешния пазар. 

     Заемаме се с внос, износ и популяризиране/ рекламиране на продукти 

на гръцкия и международния пазар, като едновременно с това, нашата помощ 

се явява като бизнес -портал и абсолютно решение за намиране на всякакъв вид 

продукти и услуги от Гърция към България (и обратно) и към световния пазар. 

     Екип от професионалисти (икономически и бизнес консултанти, проектанти, 

юристи и др.) разглежда и проучва всеки случай индивидуално и на ниво! 

Широката гама услуги на инвестиционната ни компания включват: 

 Проучване на гръцкия пазар от специалисти по икономика и обучени 

сътрудници, с цел изнамирането на продукти и услуги, вкл. и създаване 

на подходящ бизнес план на фирми. 

 Проучване на възможностите за инвестиране в разработен бизнес в 

Гърция (фирма, компания, предприятие и др.). 

 Регистриране на фирми в Гърция и търсене/ намиране на партньор за 

Joint Venture. 

 Екип от специалисти, в сферата на туризма и авангардните му 

съвременни развити форми (медицински, балнеоложки, религиозен, 

алтернативен и др.) търсят сътрудници от цяла България (туроператори, 

туристически фирми, зъболекари, терапевти, лекари и др.) за 

планиране, оформяне и разработване на програмни бизнес- форми 

България-Гърция. 

 Клон «Проучване» съвместно с клон «Внос-износ и международни 

отношения»: екип от агрономи и технолози на храните, специалисти 

по маркетинг, производство на традиционни гръцки продукти, юристи, 

преводачи и разработва, планира, предлага и организира износ на: 

зехтин, маслини, сирене, узо, плодове, зеленчуци и др.; биодинамични 

културни насаждения; продукти със защитено наименование за 

произход (като напр. спирулина, ракитник-хипофае); ароматични и 

лековити растения, биологични продукти и др. Същият екип проучва, 

организира и предлага, в обратна връзка, вносът към Гърция на 

съответни качествени, биологични и традиционни продукти на 

български производители. 
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 Планира се разработване на програма за внос-износ и на 

индустриални продукти от леката промишленост (напр. машини, 

съоръжения, текстил, козметика, фармацевтика и мн. др.). Започна 

попълване и съхранение на каталог и база данни на фирми (гръцки, 

френски, руски), които имат желание да си сътрудничат със съответни 

партньори от България. 

 Връзка, подпомагане и предлагане на всякакъв вид услуги на гърците 

по света, базирани на нашия опит. 

 Счетоводни, финансови и юридически услуги за всички 

български граждани и емигрантите ни в Гърция, като напр. 

установяване в Гърция, откриване на фирма и развитие на бизнес-

партньорство, подготвяне на документация по всеки въпрос, изготвяне и 

легализираен на документи, печат APOSTILLE.  

 Open business department- Отдел за разглеждане, оценяване и 

реализиране на бизнес предложения, със съдействието и помощта на 

технократи. 

     Специално за българските производители на селскостопански и промишлени 

стоки, отдел «Внос-износ  и международни отношения» се заема с всички 

дейности по проучване и намиране на клиенти на гръцкия, руския и световния 

пазар.  

     Разработва планове за съвместно сътрудничество във всички области на 

търговията.  

     Всеки български производител има право на свободно развиване на търговия 

и интегриране в мрежата на световния пазар. 

     Във връзка с гореизложеното ви предлагаме сътрудничество в намирането и 

осъществяване на контакти с бизнес партньори от и в Република Гърция 

(български фирми и производители на селскостопански, промишлени и друг 

вид стоки).  

   Очакваме актуални оферти от производители на: ЦАРЕВИЦА, ЖИТО, 

ЕЧЕМИК, СЕНО, ЛЮЦЕРНА, ФУРАЖ и др. зърнени и селскостопански 

култури; СИРЕНЕ, КАШКАВАЛ, КОЗМЕТИКА, ГОТОВА КОНФЕКЦИЯ, 

МОДНИ АКСЕСОАРИ, КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЕКСТИЛ, СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ 

И КОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ, ЕКОЛОГИЧНО 

ЧИСТИ ПРОДУКТИ, ПЕЛЕТИ, КАМИНИ И ПЕЧКИ НА БИОГОРИВО, 

ПРОДУКТИ СЪС ЗАЩИТЕНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОИЗХОД, 

СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ и др. 
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     Предлагаме актуални оферти за: ПОРТОКАЛИ, МАНДАРИНИ, 

МАСЛИНИ, ПЛОД КИВИ, ПАРНИКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЗЕХТИН, 

БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ И ДР. ТРАДИЦИОННИ ГРЪЦКИ ПРОДУКТИ. 

     Екип от професионалисти (икономически и бизнес консултанти, 

проектанти, юристи, агрономи, преводачи, външни сътрудници и др.) 

разглежда и проучва всеки случай индивидуално и на ниво! 

 

     Търсим вашето съдействие за сътрудничество с подобни компании 

и фирми в България, както и с български производители, които 

желаят да развият дейността си в чужбина, да изнесат или да 

рекламират своята продукция или услуги. 

     Надяваме се, че с общи усилия ще успеем да реализираме идеите 

на много бизнемени! 

 

     Очакваме отговор и връзка с нас! 

 

С уважение:  

Даниела Партовска- завеждащ отдел „Внос-износ и международни отношения” 

Address:  132, 3rd September str., Athens 112 51, Greece  

Tel.: (+30) 210- 8818416/210- 8818474 

International trade: (+30) 6942662474 

 email: financial.solutions11@gmail.com 

блог: http://importexportingreece.blogspot.com   

 

 

гр. Атина-Гърция 
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