ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (COACHING)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΜΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

Έχετε ανάγκη να
προωθήσετε τις
διασυνοριακές
πωλήσεις?
Θέλετε να
αποκτήσετε μια
στρατηγική
διαδικτυακών
πωλήσεων?

Το έργο BOOST4Shoes
έχει όλες τις απαντήσεις
που χρειάζεστε για να
εφαρμόσετε μια
επιτυχημένη στρατηγική
διαδικτυακών
διασυνοριακών πωλήσεων
και να ενισχύσετε τη θέση
της εταιρείας σας στην
παγκόσμια αγορά.

Στόχος του έργου αυτού είναι
η δημιουργία του προφίλ του
«Online Sales Manager
(Manager Διαδικτυακών
Πωλήσεων)» (OSM) και η
προσφορά ενός πρακτικού
εκπαιδευτικού σεμιναρίου
που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ
του κλάδου Υπoηματοποιίας
να βελτιώσουν τις
διασυνοριακές πωλήσεις
τους στην Ευρώπη.
Περισσότερες
πληροφορίες για το έργο

Αύξηση της γνώσης σχετικά με τις
τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εμπορίου
Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο ως κανάλι
πωλήσεων για να αυξήσετε το τζίρο από
τις διασυνοριακές πωλήσεις, τόσο εντός
όσο και εκτός της ΕΕ, βελτιώνοντας έτσι
τις εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου.

Αυτό προϋποθέτει την αλλαγή των
υφιστάμενων πρακτικών πωλήσεων και
marketing και την υιοθέτηση νέων
στρατηγικών ως αποτέλεσμα της
αποκόμισης νέας γνώσης για το
ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce).

Στατιστικά στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη

Πρώτα Αποτελέσματα
Κατά τη φάση εξορθολογισμού του έργου, οι εταίροι επεξεργάστηκαν συγκεκριμένα
συμπεράσματα που προέκυψαν από μια ανάλυση βασισμένη σε στοιχεία σχετικά με την
τρέχουσα κατάσταση των πρακτικών του ηλεκτρονικού εμπορίου στον κλάδο
υποδηματοποιίας στις χώρες-εταίρους του έργου: Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Πολωνία,
Ελλάδα, Γερμανία και Πορτογαλία.

Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να
προσδιοριστούν οι πρακτικές που
εφαρμόζουν τα καταστήματα ηλεκτρονικού
εμπορίου στη βιομηχανία υποδημάτων στο
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, την
Πολωνία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την
Πορτογαλία, με έμφαση στις διασυνοριακές
πωλήσεις. Τα συμπεράσματα που
προέκυψαν σε εθνικό επίπεδο συγκρίνονται
με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν
τα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου σε
χώρες που κρατούν ηγετική θέση στον
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η

Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία, η
Αυστρία και η Λιθουανία, με έμφαση
επίσης και στις διασυνοριακές
ηλεκτρονικές πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η συγκριτική ανάλυση της διακρατικής
φάσης με την εθνική φάση αποκαλύπτει
το χάσμα μεταξύ της επιθυμητής
κατάστασης ("TO-BE") και της σημερινής
κατάστασης ("AS-IS") που θα οδηγήσει
περαιτέρω στο προσδιορισμό των
αναγκών που θα παρουσιασθούν σε
συγκεκριμένους δικαιούχους.

Ακολουθήστε το έργο στο

boost4shoes.eu
Συμμετέχετε στα εργαστήρια
που θα πραγματοποιηθούν στη
χώρα σας
Με την εγγραφή σας στο
πιλοτικό πρόγραμμα γίνετε οι
πρώτοι που θα πειραματιστούν
με τα εργαλεία κατάρτισης του
BOOST4Shoes.

Οι εταίροι του έργου εργάζονται για ένα καινοτόμο
σεμινάριο με θέμα "Διαδικτυακές Πωλήσεις
Υποδημάτων"
Τι υπάρχει εδώ που ενδιαφέρει την εταιρεία
σας; Μια επαναστατική on-line εκπαίδευση
για το πώς να διεισδύσετε στις ξένες
αγορές, αναβαθμίζοντας την online
παρουσία σας και χρησιμοποιώντας το
Διαδίκτυο ως κανάλι πωλήσεων. Η
διαδικτυακή σειρά μαθημάτων θα
υποστηριχθεί από το "Strategy Genie" που
θα σχεδιασθεί και υλοποιηθεί για την
παροχή προσωποποιημένων στρατηγικών
κατάρτισης αφού πρώτα αξιολογηθεί η
υφιστάμενη γνώση και κατανόηση των
ΜΜΕ της Υποδηματοποιίας σχετικά με το
διαδικτυακό διασυνοριακό εμπόριο και στη
συνέχεια να παρέχει εξατομικευμένες
στρατηγικές αποτελούμενες από ξεχωριστές
φάσεις με σκοπό τη βελτίωση της
απόδοσής τους. Το "Genie" θα είναι

διαδραστικό, επιτρέποντας στους χρήστες
να υλοποιούν κάθε φάση της
προσωποποιημένης στρατηγικής τους με
το δικό τους χρονοδιάγραμμα.
Ένα νέο πλάνο κατάρτισης θα σχεδιαστεί
με βάση το νέο προφίλ “On-line Sales
manager” και υποστηρικτικά εργαλεία θα
υλοποιηθούν για την ενίσχυσή του.
Το on-line σεμινάριο θα είναι διαθέσιμο
για πιλοτική εφαρμογή μέχρι τον Απρίλιο
του 2019. Μέχρι τότε, στις 7
διαφορετικές χώρες της κοινοπραξίας του
έργου θα διατεθούν δωρεάν περίπου 150
θέσεις για το σεμινάριο στις ΜΜΕ του
κλάδου Υποδηματοποιίας. Η διαδικασία
ένταξης στο σεμινάριο θα ξεκινήσει πολύ
πριν από την προγραμματισμένη φάση
της πιλοτικής εφαρμογής.

Ακολουθήστε τον δικτυακό τόπο του έργου και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να
είστε ο πρώτος που θα εγγραφείτε και θα εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το
πιλοτικό πρόγραμμα.

Το Boost4shoes στο 20o UITIC Διεθνές Συνέδριο T
εχνολογίας για την Υποδηματοποιία
Το Boost4shoes παρουσιάστηκε στην έκθεση με θέμα «Από τη μόδα στο εργοστάσιο μια νέα τεχνολογική εποχή»που διοργάνωσε το CTCP στο πλαίσιο του 20ου UITIC
Congress, που πραγματοποιήθηκε από 16 έως 18 Μαΐου στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που παρακολούθησαν για μία εβδομάδα περισσότεροι
από 540 επαγγελματίες υποδημάτων από 33 διαφορετικές χώρες, πραγματοποιήθηκαν
περισσότερες από 20 επισκέψεις σε επιχειρήσεις και περισσότεροι από 30 ομιλητές
συζήτησαν για το μέλλον της παγκόσμιας βιομηχανίας κατασκευής υποδημάτων.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο
των συγγραφέων, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των
πληροφοριών που εμπεριέχονται.
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