US FASHION
CONSULTING
APRÈN A VENDRE
MODA ALS
ESTATS UNITS
Explicació del servei

US FASHION CONSULTING
servei a mida

Consultoria virtual a mida on tractarem els temes que més
t’interessin basats en la teva experiència al mercat.
Sessió de briefing per entendre els objectius de l’empresa durant
la consultoria.
Sessions de treball personalitzades amb experts del sector.
Informe final - on es recollirà tot els temes tractats durant les
sessions de treball.
Suggeriments en el següents passos i estratègia a seguir
després de la consultoria.

US FASHION CONSULTING
el que tractarem

Característiques dels diferents canals de comercialització
(off-line & on-line) del sector moda als Estats Units.
La figura del representant i/o distribuïdor: funcionament i
comissions.
Explicació de la divisió dels territoris, fires, roadshows i
markets destacats.
Assessorament en polítiques de preus pels diferents canals
de comercialització.

US FASHION CONSULTING
el que tractarem

Presentació del producte i marca: linesheets, catàlegs i pàgina
web.
Timings d’entrega dels mostraris i les col·leccions.
La importància del back office: atenció al client, gestió de
pagaments i logística per l’exportació del producte als Estats
Units.
Altres temes d’interès per l’empresa.

US FASHION CONSULTING
preu del servei

El servei s’oferirà en el decurs d’un mes, amb una dedicació de
15 hores per part d’ACCIÓ i l´empresa col·laboradora especilista
en moda.
Preu de la consultoria: 530 € + iva.
Aquesta consultoria suposa un cost de 2.120 €, dels quals l’empresa només
haurà de pagar el 25% (530 €).

Inclou:
- Sessió de briefing inicial.
- 5 hores de consultoria amb un consultor expert en el sector.
- Informe final.

ALTRES SERVEIS
serveis addicionals*

Servei de cerca de representants pel canal wholesale en els
diferents territoris d’Estats Units.
Servei de cerca i acompanyament a les fires i markets del
sector.
Assessorament i cerca de socis logístics i experts digitals pel
canal e-commerce.
Servei d’acompanyament per la constitució de l’empresa i
registre de marca als Estats Units.
*Aquests serveis no estan inclosos dintre el servei de US Fashion Consulting.

