IMPULSIONAR
AS VENDAS ON-LINE EM
PMEs DA INDÚSTRIA DO
CALÇADO ATRAVÉS DA
FORMAÇÃO E DO
COACHING

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Boost4Shoes
σας βοηθά να αναπτύξετε την επιχείρησή
σας, να επεκταθείτε στις παγκόσμιες
αγορές, να αυξήσετε την πρόσβαση σας
στο διαδίκτυο, εφαρμόζοντας καινοτόμες
τεχνολογίες με σκοπό τη δημιουργία
βιωματικού ηλεκτρονικού εμπορίου!
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
BOOST4Shoes απευθύνεται στους
επαγγελματίες του κλάδου
υποδηματοποιίας με σκοπό να τους
υποστηρίξει στην απόκτηση δεξιοτήτων
και ικανοτήτων ώστε να γίνουν Managers
Διαδικτυακών Πωλήσεων. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα βασίζεται σε μια σειρά

στρατηγικών για την ενίσχυση των
διασυνοριακών πωλήσεων και
περιλαμβάνει μια σειρά ενοτήτων που
απευθύνονται στους βασικούς τομείς του
κύκλου ζωής του ηλεκτρονικού εμπορίου:
Παραγγελία, Πληρωμή, Παράδοση,
Προώθηση, Επικοινωνία, Συνολική
εξυπηρέτηση.
Eίναι ένα πλήρες εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που διευκολύνει την άμεση
εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων
και δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας,
γεγονός που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει
στην αύξηση των εσόδων από τις
πωλήσεις στο διαδίκτυο.

Τι θα μπορούν να κάνουν οι ομάδες-στόχοι;
Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, οι
ομάδες-στόχοι θα έχουν ό, τι χρειάζονται
για να ξεκινήσουν και να αναπτυχθούν
ΓΡΗΓΟΡΑ:
• Θα εντοπίζουν ξεχωριστά
χαρακτηριστικά και πρακτικές για κάθε
μία από τις βασικές και υποστηρικτικές
διαδικασίες του ηλεκτρονικού εμπορίου.
• Μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν τις
νικητήριες πρακτικές στο χώρο τους και
θα μπορούν να παρακολουθήσουν άμεσα
τα οφέλη για την εταιρεία τους.
• Αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες

βασισμένες σε έξι ενότητες που
περιλαμβάνουν λεπτομερείς κάρτες
δράσης, οι οποίες θα παρέχουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για κάθε
στρατηγική ηλεκτρονικού εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών
όπως η γενική περιγραφή, ο τύπος
δράσης, ο απαιτούμενος χρόνος για την
υλοποίηση και το σχετικό κόστος, τις
αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, τον
εκτιμώμενο χρόνο εκμετάλλευσης,
περαιτέρω συνδέσεις και συγκεκριμένα
διασυνοριακά ζητήματα.

Πώς εντοπίστηκαν οι ανάγκες κατάρτισης;
Οι εταίροι εντόπισαν την τρέχουσα
κατάσταση των πρακτικών ηλεκτρονικού
εμπορίου των ΜΜΕ του κλάδου
υποδηματοποιίας σε έξι χώρες: το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την
Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και
τη Ρουμανία. Επίσης, εντοπίστηκαν οι
πρακτικές νίκης από χώρες που ηγούνται
στο ηλεκτρονικό εμπόριο υποδημάτων
όσον αφορά τις διασυνοριακές πωλήσεις.
Η συγκριτική ανάλυση αποκάλυψε το
χάσμα μεταξύ της επιθυμητής κατάστασης
και της παρούσας κατάστασης όσον
αφορά τα ακόλουθα κριτήρια: υποδομή,
βοηθητικά εργαλεία, μείωση κινδύνου,

εργαλεία μάρκετινγκ και κυκλοφορία. Η
έκθεση με τίτλο Πρακτικές των
Ευρωπαικών καταστημάτων ηλεκτρονικού
εμπορίου του κλάδου υποδηματοποίας
μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο
σύνδεσμο https://boost4shoes.eu/results
Έχει εκπονηθεί μια έρευνα για τις ΜΜΕ
του κλάδου υποδηματοποιίας μέσω της
οποίας εντοπίσθηκαν οι δεξιότητες στις
οποίες θα επικεντρωθούν οι εταίροι για
την προετοιμασία του περιεχομένου της
πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει τις
στρατηγικές ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Μεθοδολογία Κατάρτισης και Ορισμός στρατηγικών ηλεκτρονικών
πωλήσεων
Η μεθοδολογία της κατάρτισης έχει ως στόχο να βοηθήσει τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις του κλάδου Υποδηματοποιίας να είναι άμεσα σε θέση να δουν τη
συνάφεια κάθε δράσης με το χώρο εργασίας τους και να κατανοήσουν τα οφέλη από
την εφαρμογή τους. Με βάση τις αναγνωρισμένες πρακτικές νίκης, σχεδιάστηκαν
διαφορετικές στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου ανταποκρινόμενες στις ανάγκες
των ομάδων στόχων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ BOOST4SHOES
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο BOOST4Shoes
που απευθύνεται στους Managers
διαδικτυακών πωλήσεων έχει σχεδιαστεί
για να υποστηρίξει την εκπαίδευση με
υποστήριξη εκπαιδευτών σε ένα μεικτό
περιβάλλον, την εξ αποστάσεως μάθηση
και τη διατήρηση των δεξιοτήτων εκείνων
που έχουν παρακολουθήσει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θέλουν να
ανανεώσουν τις γνώσεις τους.

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ
MANAGERS
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
40 δράσεις σε 6
εκπαιδευτικές ενότητες

1 Παραγγελία
10 δράσεις

• Αναζήτηση
• Διαδικασία Παραγγελίας
• Ευκολία επιλογής και
τροποποίησης παραγγελιών
• Σύγκριση Προϊόντων
• Προτάσεις προιόντων
• Πληροφορίες αποθεμάτων
• Κατά Παραγγελία
• Πληροφορίες προϊόντος
• Προφίλ χρηστών
• Οδηγός μεγεθών

Οι ενότητες του μαθήματος προέρχονται
από τους έξι κύριους τομείς του κύκλου
ζωής του ηλεκτρονικού εμπορίου και
επικεντρώνονται σε επτά στρατηγικές:
Xρησιμοποιείστε το κινητό,
Προωθήστε, Κατορθώστε το
C-Commerce, Στάση αντιμετώπισης
κατά την παράδοση, Eξυπηρετείστε &
Προστατεύστε, Προσοχή στη
λεπτομέρεια, Λάβετε υπόψη τα
δεδομένα σας

2 ΠΛηρωμή

5 Επικοινωνία

3 δράσεις

4 δράσεις

• Ασφάλεια
• Δημοφιλείς μέθοδοι πληρωμής
• Πληρωμές μέσω κινητού

• Λεπτομέρειες παράδοσης και
αναπροσαρμογή των
παραγγελιών μέσω SMS
• Τηλεφωνικές γραμμές
εξυπηρέτησης πελατών
• Live Chat
• Χρησιμοποιώντας τα
κοινωνικά μέσα

3 Παράδοση
9 δράσεις

• Επιλογές παρακολούθησης
παραγγελιών
• Πολιτική επιστροφών
• Αξιολόγηση υπηρεσίας
παράδοσης
• Επανασχεδιασμός αποστολής
• Τελωνειακά τέλη
• Aναζήτηση διεθνών διευθύνσεων
• Ειδικές οδηγίες παράδοσης
• Πληροφορίες για τον μεταφορέα
• Επιλογές παράδοσης

4 Προώθηση

6 Συνολική
Εξυπηρέτηση
8 δράσεις

• Πληροφορίες παράδοσης
• Κριτικές καταναλωτών
• Συσκευασία δώρου
• Ποιότητα εικόνας προιόντος
• Εναλλακτικές προβολές
• Δείγματα προϊόντων
• Ενσωμάτωση ERP & CRM
• M-Commerce and tablets

6 δράσεις

• PPC Εργαλεία
Τ• εχνικές προώθησης
• Newsletter
• Σύνδεσμοι κοινωνικών μέσων
• Ιστότοπος και στατιστικές
αναλύσεις
• SEO (Διαδικασία
βελτιστοποίησης ιστοσελίδας)

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.

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.

Αριθμός έργου
2017-1-UK01-KA202-036733
Διάρκεια έργου
November 2017 / October 2019

