
Access2Markets 
Какво казват потребителите?

Предприятия и организации от ЕС бяха помолени да споделят техния практически опит с помощта на портала 
Access2Markets и да обяснят как са се възползвали от това. Получените препоръки бяха изключително положителни 
и дадоха добри отзиви относно лекотата на използване на портала и актуалната информация на него. Този 
информационен лист представя някои от получените препоръки, класифицирани според типа организация, който 
ги е предоставил - търговски камари, браншови организации и МСП.

    Преди да я има тази платформа, много от нашите клиенти не знаеха 
къде и как да намерят информация за износа към определени страни. 
Благодарение на портала Access2Markets, сега за тези компании това е 
много по -лесно. Клиентите, които използват портала, особено ценят, че интерфейсът на 
платформата е достъпен на чешки език. Това приложение е логично и интуитивно както за 
професионалисти, които имат опит с външната търговия, така и за широката общественост. 
Това е чудесен инструмент за улесняване и ускоряване на износа."

- Porte-parole: Натали Шитаванцова, директор Organisation: Търговска камара Моравия-Силезия, Чехия

“



    Новият уебсайт 
Access2markets е изключително 
изчерпателен и предоставя 
богата информация за компании, които 
изнасят на нови пазари. Изключително 
полезно е да можем да насочим 
нашите клиенти към този ресурс като 
част от нашите консултантски услуги."

“
-  Porte-parole: Катрин Фицпатрик, директор 
по международни отношения
Organisation: Търговска камара на Корк, Ирландия

    Използвам портала 
Access2Markets почти всеки 
ден. Харесва ми фактът, че 
резултатите от търсенето 
на тарифни ставки могат да бъдат 
доставени много бързо и лесно. Освен 
това, ако съществуват някакви условия 
за внос или износ, съответните правила 
са лесни за намиране. Насърчаваме 
компаниите, които са запознати с 
темата на износа и вноса, да използват 
портала за да проучат нещата сами.“

  В германско-датския 
проект за иновации насърчаваме 

бизнеса да използва портала 
Access2Market. Всички, които са го 

изпробвали, са изненадани колко лесно 
се използва. Само за няколко минути можете 

да проучите кои пазари са най -привлекателни 
по отношение на тарифите и можете да посочите 

основните митнически изисквания за вашия 
точен продукт. Като цяло, прекрасен 
инструмент за всички, участващи в 

международната търговия.“

“
“

- Porte-parole: Катарина Грейнер, експертен 
съветник 
Organisation: Търговска камара на Бургенланд, 
Австрия

- Porte-parole: Стефан Лет Мюлер, 
бизнес разработчик

Organisation: Германско-датски 
иновационен проект



    Нашата организация, Assocalzaturifici Italiani (Асоциацията на италианските 
производители на обувки) редовно се консултира с портала Access2Markets, 
за да поддържаме собствения си уебсайт постоянно в течение с информация 
за тарифите за износ и друга информация за нетарифните търговски бариери. Ние 
представляваме почти 600 бизнеса, предимно експортно ориентирани МСП. Този 
инструмент ни предоставя ценен универсален магазин, който се оказва много полезен в 
нашата корпоративна мисия да съветваме компаниите-членки за новите възможности/
предизвикателства на износния пазар и да им помагаме да планират по-ефективна и 
рентабилна верига на доставки.“

- Porte-parole: Матео Скарпаро, ръководител на звеното за глобална търговия
Organisation: Италианска асоциация на производителите на обувки

“

    Access2Markets е високо ценен онлайн 
инструмент, който насърчаваме нашата 
европейска организация да използва за 
търсене на HS кодове и ставки на митата в 
страните на местоназначение за изчисляване 
на товарните разходи. Ние също използваме 
портала за намиране на преференциални 
тарифни ставки преди издаване на сертификати 
EUR1 или декларации по фактури.“

“
-  Porte-parole: Андерс Скът, специалист по търговия и 

спазване на EMEA Organisation: Груднфос Дания



    Access2Markets е 
инструментът, който ние от 
Недкарго използваме, за 
да помогнем на нашите клиенти при 
създаването на техните вериги за 
доставки. Например, ние управляваме 
съхранението в ЕС на стоки извън ЕС, 
чиято крайна дестинация не е известна 
предварително, и намираме портала 
Access2Markets особено полезен за 
оценка на вносни мита от трети страни.“

    Членовете на българската Национална 
организация на митническите агенти 
намират портала Access2Markets за много 
полезен. Те могат бързо да разберат за 
митническите формалности за внос или 
износ на продукт и по този начин да 
обслужват своите клиенти възможно най 
-бързо. Без този портал, определянето 
на тарифите, произхода на стоките и 
нетарифните мерки би било сериозно 
предизвикателство за всеки митнически 
агент.“

“

“

- Porte-parole: Рик ван Ес, специалист по митниците
Organisation: Недкарго, Нидерландия

- Porte-parole: Д -р Момчил Антов, председател
Organisation: Национална организация на 
митническите агенти България

    Ние от Чимар Хелас 
вярваме, че платформата 
Access2Markets е ценен и 
лесен за използване инструмент 
за всяка компания или 
организация, която иска да изнася 
и внася продукти в Европейския 
съюз. Поради тази причина ние 
популяризираме инструмента и 
насърчаваме нашите контакти, 
сред които индустриите за 
производство на смоли и дървени 
плоскости от цял свят, да 
използват портала, за да получат 
знания за преобладаващите 
правила за дейностите по внос/
износ.“

- Porte-parole: Мариана Хариси, 
ръководител на насърчаването на 
продажбите 
Organisation: Чимар Хелас, ГърцияGrèce

“
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