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Întreprinderile mici și medii producătoare de încălțăminte 
(IMM) reprezintă un element esențial pentru atingerea creșterii 
economice sustenabile și durabile în Europa. Sectorul încălțămintei 
aduce o contribuție semnificativă la economia UE, care vizează 
ocuparea forței de muncă - 260.000 de locuri de muncă - și cifra 
de afaceri - 27 de miliarde de euro.

Cu toate acestea, Europa  exportă aproximativ 15% din producția 
sa în afara UE, iar  din exporturile globale, Europei îi aparțin doar 
13%. Există încă loc pentru a spori aceste cifre și competitivitatea 
companiilor din UE pe piețele mondiale.

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 schimbarea strategiilor de vânzări și marketing, 
adoptarea de noi tipuri de organizații și dobândirea de cunoștințe 
despre tehnologiile de comerț electronic.

Proiectul are în vedere furnizarea unor cursuri de formare, 
destinate IMM-urilor din domeniu, cu privire la modul de penetrare 
a piețelor străine prin îmbunătățirea prezenței lor online pentru 
a spori veniturile din vânzările transfrontaliere prin utilizarea 
internetului drept canal de vânzări.

PROBLEMATICA   

SOLUȚIA

Aveți nevoie să îmbunătățiți vânzările 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.



> Cursul de formare este nucleul proiectului 
și își propune să ofere profesioniștilor 
din sectorul încălțămintei conținuturi 
valabile pentru a îi sprijini în dobândirea de 
aptitudini și competențe pentru a deveni 
un "Manager de vânzări online".

> 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 dezvoltat un nou profil pentru 
"Managerul de vânzări online". Acest 
profesionist va fi capabil să elaboreze 
strategii de comerț electronic pentru a 
descoperi potențialul dintr-o gamă de 
servicii disponibile unei comunități 
online virtuale, fără frontiere, cu 
clienți din diferite locații.

BOOST4Shoes se adresează IMM-urilor din 
industria încălțămintei.

Proiectul se adresează direct profesioniștilor care 
se ocupă de managementul și vânzările în IMM-urile de 
încălțăminte.

În plus, se adresează formatorilor din  domeniul formării profesionale 
(VET), asociațiilor, altor organizații reprezentative ale industriei de 
încălțăminte, companiilor de informații și tehnologii, formatorilor și 
antrenorilor de marketing electronic / comerțului digital, persoanelor tinere care 
pot beneficia de competențe suplimentare care le pot ajuta la angajare și la sporirea 
mobilității în Europa.

REZULTATELE

GRUPUL ȚINTĂ

>  Va fi proiectată o nouă cale de formare 
în funcție de noul profil și vor fi create și 
puse la dispoziție instrumente asociate 
acestuia. Astfel noii profesioniști cor fi 
dotați cu competențele necesare de 
înaltă calitate pentru a le permite să 
facă afaceri on-line, pentru a crește 
veniturile și a reduce costurile. Proiectul 
urmărește recunoașterea și certificarea 
noului profil de calificare și a formării 
acestuia la nivel național.

> Rezultatele vor fi disponibile în 6 limbi: 
engleză, greacă, poloneză, portugheză, 
germană și română.



> Îmbunătățirea performanțelor de vânzări ale 
companiilor producătoare de încălțăminte prin 
creșterea capacităților lor transfrontaliere de 
comerț electronic;

> Îmbunătățirea capacității companiilor de a răspunde 
noilor tendințe ale consumatorilor;

> Îmbunătățirea ofertei furnizorilor de formare 
profesională în domeniul comerțului electronic;

> Creșterea competitivității întreprinderilor din UE pe 
piețele mondiale și răspunderea la amenințările 
concurențiale provenind din partea producătorilor 
cu costuri reduse;

> Stimularea profilurilor de înaltă calificare și sprijinirea 
UE în atingerea unei rate mai mari a populației active 
în economia tehnologiei informației.

Boost4Shoes reunește experiența unui număr de parteneri din 
întreaga Europă:

P1 > Civic Computing Ltd (CIVIC) – Marea Britanie
www.civicuk.com

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

P3 > CTCP – Portugalia  
www.ctcp.pt

P4 > TUIASI – România
www.tuiasi.ro

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

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

P7 > ISC – Germania
www.isc-germany.de

IMPACTUL

PARTENERI



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.

Urmăriți proiectul pe pagina 

#BOOST4SHOES

boost4shoes.eu



Proiect number
2017-1-UK01-KA202-036733

Durata proiectului
Noiembrie 2017 / Octombrie 2019

Suportul Comisiei Europene pentru producerea 
acestei publicații nu constituie o aprobare a 
conținutului.  Această publicație reflectă doar 
punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate 
fi responsabilă pentru oricare utilizare care poate fi 
dată informațiilor prezentate.
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