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

Cursul de formare Boost4Shoes va ajuta
să vă dezvoltați afacerea, să vă extindeți
piețele globale, să creșteți accesul online
prin aplicarea tehnologilor inovatoare cu
scopul de a crea un comerț electronic
experiențial!

scop creșterea vânzărilor transfrontaliere
și cuprinde o serie de module care
abordează principalele domenii ale
ciclului de viață al comerțului electronic:
comandă, plată, livrare, promovare,
comunicare, servicii generale.

Cursul de formare BOOST4Shoes se
adresează profesioniștilor din sectorul
încălțămintei pentru a îi sprijini în
dobândirea de competențe și aptitudini
necesare pentru a deveni un manager de
vânzări online. Cursul este elaborat pe
baza unui set de strategii care au drept

Cursul include un program complet de
instruire bazat pe acțiuni care facilitează
aplicarea imediată a cunoștințelor și
aptitudinilor dobândite la locul de muncă
și care vor duce la o creștere a veniturilor
din vânzările online.

Ce va ști cursantul să facă în final
La finalul acestui curs, participanții vor
avea cunoștințele necesare pentru a
începe și a îmbunătăți rapid vânzările
online:
• Vor putea identifica caracteristici și
practici distincte pentru fiecare dintre
procesele de bază și de susținere ale
comerțului electronic.
• Vor putea implementa imediat bunele
practici prezentate în curs.
• Vor dobândi cunoștințe și abilități bazate

pe șase module ce cuprind carduri
detaliate de acțiune care vor furniza toate
informațiile necesare pentru fiecare
strategie de comerț electronic, inclusiv
detalii cum ar fi: descrierea generală, tipul
de acțiune, timpul necesar implementării
și costul asociat, aspecte negative de la
punerea în aplicare, timpul estimat de
exploatare, legăturile cu alte acțiuni și
elementele transfrontaliere specifice.

Cum au fost identificate nevoile de instruire
Partenerii au analizat situația actuală în
practicile de comerț electronic ale
IMM-urilor din domeniul încălțămintei în
șase țări: Marea Britanie, Germania,
Polonia, Portugalia, Grecia și România. De
asemenea, s-au identificat și evidențiat
cele mai bune practici din țările care se
află în top în ceea ce privește comerțul
electronic transfrontalier în sectorul
încălțămintei. Analiza comparativă a
evidențiat decalajul dintre situația dorită și
situația actuală în ceea ce privește
următoarele criterii: infrastructura,

instrumentele ajutătoare, reducerea
riscurilor, instrumentele de marketing și
traficul. Raportul intitulat Practici ale
comercianților cu amănuntul în comerțul
electronic din industria încălțămintei poate
fi văzut accesând acest link
https://boost4shoes.eu/results
A fost creat un sondaj pentru IMM-urile
din sectorul încălțămintei prin care s-au
determinat abilitățile necesare pentru
pregătirea conținutului platformei care
include și strategiile de vânzări online.

Metodologia de formare și definirea strategiilor pentru
vânzările online
Metodologia de formare este dirijată de o serie de acțiuni care vor permite IMM-urilor
din sector să poată vedea imediat relevanța fiecărei acțiuni pentru afacerea lor și să
înțeleagă beneficiile obținute din implementarea acestor acțiuni. Bazându-se pe
bunele practici identificate anterior au fost concepute diferite strategii de comerț
electronic drept răspuns la nevoile grupurilor țintă.

PROGRAMUL DE INSTRUIRE BOOST4SHOES
Cursul de instruire BOOST4Shoes
adresat managerilor de vânzări online
este conceput pentru a sprijini instruirea
clasică coordonată de un formator într-un
mediu de învățare combinat, și totodată
reînnoirea cunoștințelor și a
competențelor celor care au parcurs deja
cursul.

6 MODULE DE
FORMARE A
MANAGERILOR DE
VÂNZĂRI ONLINE
PENTRU
IMM-URILE DIN
SECTORUL
ÎNCĂLȚĂMINTEI
40 de acțiuni grupate în
6 module

1 Comandă
10 acțiuni

• Bara de căutare
• Procesul de comandă
• Ușurința de selectare și de
modificare a comenzilor
• Comparare de produse
• Sugestii de produse
• Informații despre stoc
• Instrumente de personalizare
• Informații despre produs
• Profilurile utilizatorilor
• Instumente de potrivire
dimensională

Modulele cursului provin de la cele 6
domenii principale ale ciclului de viață al
comerțului electronic și se concentrează
pe șapte strategii:
go mobile, promovare, comerț orientat
către consumator, atitudinea de a livra,
servire și protecție, atenție la detalii,
exploatare de informații.

2 Plată
3 acțiuni

5 Comunicare
4 acțiuni

• Securitate
• Metode de plată
• Compatibilitate cu dispozitivele

3 Livrare
9 acțiuni

• Opțiuni de urmărire a comenzilor
• Politica de returnare a produselor
• Evaluarea serviciului de livrare
• Modificarea detaliilor de livrare
• Taxe vamale
• Căutare internațională a adreselor
• Instrucțiuni speciale de livrare
• Informații despre firma de
curierat
• Optiuni de livrare

4 Promovare

• Detalii despre livrare și
reprogramarea livrării prin
SMS
• Linii telefonice pentru rlații cu
clienții
• Live Chat
• Rețele de socializare

6 Servicii generale
8 acțiuni

• Informații despre livrare
• Recenzii ale consumatorilor
• Ambalare premium
• Calitatea imaginii produselor
• Vizualizări alternative
• Demos
• Integrarea sistemelor
ERP & CRM
• Comerț de pe telefonul mobil
și tablete

6 acțiuni

• Instrumente tip PPC
• Tehnici promoționale
• Buletin informativ
• Rețele socializare
• Analiza site-urilor și a
consumatorilor
• Optimizarea motorului de
căutare

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.
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