CREȘTEREA
VÂNZĂRILOR DE
ÎNCĂLȚĂMINTE PRIN
INTERMEDIUL COMERȚULUI
ELECTRONIC PENTRU
IMM-URI DIN INDUSTRIA
ÎNCĂLȚĂMINTEI

Aveți nevoie să
îmbunătățiți nivelul
vânzărilor în afara
țării?
Doriți să abordați o
strategie de vânzări
on-line?

BOOST4Shoes are
răspunsurile de care aveți
nevoie pentru a pune în
aplicare o strategie de
vânzări on-line în afara țării
și încurajarea companiei
dvs. pe piețele mondiale.
Acest proiect vizează
crearea profilului unui

"Manager de vânzări
online" (OSM) și oferirea
unui curs de formare
profesională pentru a ajuta
IMM-urile din sectorul
încălțămintei să
îmbunătățească vânzările
transfrontaliere din Europa.
Mai multe informații
despre proiect

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la
tehnologiile de comerț electronic
Proiectul promovează utilizarea internetului
drept canal de comerț pentru a crește
veniturile din vânzările transfrontaliere atât
în interiorul UE, cât și în afara acesteia,
îmbunătățind performanțele exportatoare
ale sectorului.

Aceasta include extinderea strategiilor de
vânzări și marketing și cunoașterea
tehnologiilor de comerț electronic .

European e-commerce statistics

Primele rezultate
În timpul fazei de raționalizare a proiectului, partenerii au elaborat concluzii concrete
bazate pe analiza dovezilor referitoare la stadiul actual al comerțului electronic ale
IMM-urilor din sectorul încălțămintei din țările consorțiului de proiect: Marea Britanie,
România, Polonia, Grecia, Germania și Portugalia.

Obiectivul chestionarului a fost acela de a
identifica care este nivelul vânzărilor
transfrontaliere în industria încălțămintei
din Marea Britanie, România, Polonia,
Grecia, Germania și Portugalia. Concluziile
care vor fi trase din faza națională vor fi
comparate cu cele mai bune practici din
țările identificate anterior ca lideri, precum

Italia, Olanda, Irlanda, Austria și Lituania.
Analiza comparativă a fazei transnaționale
cu faza națională va dezvălui decalajul
dintre situația dorită ("TO-BE") și situația
actuală ("AS-IS"), care va determina în
continuare apariția nevoilor percepute care
vor fi prezentate beneficiarilor vizați.

Urmăriți proiectul pe pagina

boost4shoes.eu
Participați la workshop-urile care
vor avea loc în țara dvs.
Fiți primul care a experimentat
instrumentele de instruire
BOOST4Shoes, înscriindu-se
în cursul pilot.

Partenerii proiectului lucrează pentru un curs inovativ privind "Vânzările online în sectorul încălțămintei"
Ce are de câștigat compania dvs?
O revoluționară instruire on-line cu privire
la modul de pătrundere pe piețele străine
prin îmbunătățirea prezenței online și
utilizarea internetului drept canal de
vânzări.Cursul on-line va fi bazat pe
"Strategia Genie", concepută și dezvoltată
pentru a furniza căi personalizate de
formare prin verificarea inițială a
cunoștințelor actuale și a gradului de
conștientizare a IMM-urilor din sfera
încălțămintei cu privire la vânzările
transfrontaliere on-line și apoi asigurarea
unor strategii personalizate și etapizate în
vederea performanței lor. "Genie" va fi
interactiv și va permite utilizatorilor să

aleagă acțiuni care să fie implementate în
fiecare fază, pentru a pune în aplicare
strategia într-un ritm propriu. Va fi
conceput și dezvoltat un nou curs de
formare în conformitate cu noul profil
"Manager de vânzări on-line".
Cursul on-line va fi disponibil pentru
pilotare până în aprilie 2019. Până atunci,
aproximativ 150 de posturi vacante din
cele 7 țări diferite ale consorțiului vor fi
puse gratuit la dispoziția IMM-urilor din
sectorul încălțămintei. Procesul de
recrutare va fi un proces intensiv, care va
începe cu mult înainte de faza de pilotat
avută în vedere.

Urmăriți site-ul web al proiectului și rețelele de socializare pentru a fi primul care se va
înscrie, și respectiv va participa la cursul pilot.

Boost4shoes la cel de-al 20-lea Congres Tehnic
Internațional de Încălțăminte UITIC
Boost4shoes a fost prezentat într-o expoziție, organizată de CTCP, în cadrul celei de-a
20-a ediții a Congresului UITIC, care a avut loc între 16 și 18 mai la Porto, Portugalia,
dedicată temei "De la modă la producție- o nouă eră tehnologică". Evenimentul a reunit
timp de o săptămână mai mult de 540 de profesioniști din domeniul încălțămintei din 33
de țări diferite, cu peste 20 vizite la companii și peste 30 de invitați care au discutat
despre viitorul industriei de încălțăminte la nivel mondial.
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