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Małe i średnie przedsiębiorstwa sektora obuwniczego odgrywają 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego i trwałego 
wzrostu gospodarczego w Europie. Sektor obuwniczy ma duży 
wpływ na gospodarkę UE – obejmuje 260 000 miejsc pracy, a jego 
obrót wynosi 27 miliardów euro.

Europa odpowiada tylko za 13% globalnego eksportu i eksportuje 
około 15% swojej produkcji poza UE. Istnieje jednak możliwość 
zwiększenia tych danych oraz konkurencyjności unijnych firm na 
światowych rynkach.

Projekt promuje wykorzystanie Internetu, jako kanału sprzedaży, w 
celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży transgranicznej zarówno 
w UE, jak i poza nią, poprawiając wyniki eksportowe sektora.

Obejmuje to zmianę strategii sprzedaży i marketingu, 
dostosowanie organizacji i zdobywanie wiedzy na temat 
technologii w e-handlu.

Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń dla małych i 
średnich przedsiębiorstw sektora obuwniczego w zakresie 
penetracji zagranicznych rynków poprzez zwiększenie obecności 
przedsiębiorstw w Internecie w celu zwiększenia przychodów 
ze sprzedaży transgranicznej z wykorzystaniem Internetu, jako 
kanału sprzedaży.

KONTEKST   

NOWE ROZWIĄZANIE

Chcesz poprawić sprzedaż transgraniczną? 

Chcesz wypracować strategią sprzedaży on-line?

BOOST4Shoes ma odpowiedzi na Twoje pytania i 
pomoże wdrożyć udaną strategię sprzedaży on-
line oraz zwiększyć rozpoznawalność Twojej firmy 
na rynkach światowych.



> Szkolenie, najważniejszy rezultat projektu, 
obejmować będzie treści szkoleniowe dla 
specjalistów z branży obuwniczej, które z 
złożenia będą ich wspierać w nabywaniu 
umiejętności i kompetencji, aby stać się 
„Menedżerem sprzedaży online.”

> Kurs on-line będzie wsparty wirtualnym 
przewodnikiem, zaprojektowanym i 
opracowanym w celu dostarczania 
spersonalizowanych - po wstępnym 
sprawdzaniu posiadanej wiedzy na 
temat transgranicznej sprzedaży online - 
ścieżek szkoleniowych oraz zapewnienia 
indywidualnych strategii. Interaktywna 
postać „dżina” poprowadzi użytkownika 
ścieżką wyboru aktywności, które 
użytkownik wykona we własnym czasie 
i tempie.

> Powstanie profil „Menadżera 
Sprzedaży Online,” gdzie opracowane 
zostaną strategie e-handlu w celu 
identyfikacji dostępnych na rynku 
usług i ich potencjału dla klientów 
wirtualnej „bezgranicznej” społeczności 
internetowej.

> Nowa ścieżka szkoleniowa 
zostanie zaprojektowana 
zgodnie z profilem 
„Menadżera 
Sprzedaży 

Projekt BOOST4Shoes skierowany jest do MŚP 
z branży obuwniczej.

Projekt ma na celu wsparcie specjalistów MŚP 
odpowiedzialnych za zarządzanie i sprzedaż w sektorze 
obuwniczym. 

Inne grupy docelowe przewidywane w tym projekcie to: dostawcy 
usług VET, izby MŚP, organy reprezentujące branże obuwnicze, firmy 
informatyczne, trenerzy e-handlu lub marketingu cyfrowego, a także osoby 
młode, którym nabyte umiejętności mogą pomóc w uzyskaniu pracy i zwiększyć 
mobilność w całej Europie.

REZULTATY

GRUPY DOCELOWE

Online,” a powiązane narzędzia zostaną 
opracowane i udostępnione. To 
zapewni nowym specjalistom zdobycie 
niezbędnych umiejętności o wysokiej 
jakości, niezbędnych do prowadzenia 
sprzedaży online, zwiększenia 
przychodów i obniżania kosztów swojej 
działalności. Celem projektu jest uznanie 
i certyfikacja nowego profilu kwalifikacji i 
szkoleń na poziomie krajowym.

> Rezultaty będą dostępne w 6 językach: 
angielskim, greckim, polskim, 
portugalskim, niemieckim i rumuńskim.



> Poprawa wyników sprzedaży firm obuwniczych, 
które zwiększają swoje zdolności e- handlu 
transgranicznego;

> Poprawa zdolności przedsiębiorstw do reagowania 
na nowe trendy konsumenckie;

> Poszerzenie oferty dostawców VET o kształcenie w 
zakresie e- handlu dla sektora obuwniczego;

> Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw 
unijnych na rynkach światowych i reagowanie na 
zagrożenia konkurencyjne ze strony producentów z 
krajów o niskich kosztach;

> Stymulowanie profili o wysokich kwalifikacjach 
i pomoc UE w osiągnięciu wyższego wskaźnika 
aktywności zawodowej w gospodarce technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

Boost4Shoes gromadzi wiedzę fachową kilku partnerów z 
różnych części Europy:

P1 > Civic Computing Ltd (CIVIC) – Wielka Brytania
www.civicuk.com

P2 > Cosmic Innovations (COIN) – Cypr
mycoin.eu

P3 > CTCP – Portugalia
www.ctcp.pt

P4 > TUIASI – Rumania
www.tuiasi.ro

P5 > CRE.THI.DEV (CTD) – Grecja 
www.crethidev.gr

P6 > Danmar Computers (Danmar) – Polska
danmar-computers.com.pl

P7 > ISC – Niemcy
www.isc-germany.de

WPŁYW

PARTNERZY



Weź udział w warsztatach 
organizowanych w Twoim kraju.

Zapisz się na pilotaż, aby 
wypróbować narzędzia szkoleniowe 

projektu BOOST4Shoes.

Śledź nasz projekt na stronie

#BOOST4SHOES

boost4shoes.eu



Numer projektu
2017-1-UK01-KA202-036733

Czas trwania projektu
Listopad 2017 / Październik 2019

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub 
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko 
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczoną w nich 
zawartość merytoryczną.
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