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Οι ΜΜΕ από το χώρο των υποδημάτων αποτελούν ένα βασικό 
πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ο οικονομικός τομές 
της υποδηματοποιίας έχει σημαντική συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή 
οικονομία υποστηρίζοντας 260,000 θέσεις εργασίας και τζίρο της 
τάξεως των €27 δισεκατομμυρίων. 

Παρόλα αυτά η Ευρώπη εξάγει μόλις το 13% του μεριδίου των 
παγκόσμιων εξαγωγών και μόλις το 15% της εγχωρίας παραγωγής 
εξάγεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 
μεγάλο περιθώριο βελτίωσης των εξαγωγών και ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην 
παγκόσμια αγορά.

Το έργο προωθεί τη χρήση του Internet ως κανάλι πωλήσεων για 
την αύξηση του τζίρου από διασυνοριακές πωλήσεις εντός και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώνοντας έτσι την εξαγωγική απόδοση του 
τομέα. 

Αυτό προϋποθέτει την αλλαγή των υφιστάμενων πρακτικών 
πωλήσεων και marketing και την υιοθέτηση νέων στρατηγικών ως 
αποτέλεσμα της αποκόμισης νέας γνώσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
(e-Commerce). 

Το έργο φιλοδοξεί να καταρτίσει ΜΜΕ από τον τομέα του υποδήματος 
σχετικά με το πώς να διεισδύσουν σε ξένες αγορές μέσα από την 
αναβάθμιση της διαδικτυακής τους παρουσίας με σκοπό την αύξηση 
του τζίρου από διασυνοριακές πωλήσεις μέσα από το διαδίκτυο. 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ    

Η ΛΥΣΗ

Επιθυμείτε να αυξήσετε τις διασυνοριακές 
πωλήσεις;

Θέλετε να αποκτήσετε μια στρατηγική 
διαδικτυακών πωλήσεων;

Το BOOST4Shoes έχει τις απαντήσεις για την 
υλοποίηση μιας επιτυχημένης διαδικτυακής, 
διασυνοριακής στρατηγικής πωλήσεων που 
θα στοχεύει την παγκόσμια αγορά.



> Το υλικό κατάρτισης αποτελεί το 
κύριο αποτέλεσμα του έργου και 
σκοπεύει να προσφέρει χρήσιμες 
γνώσεις σε επαγγελματίες του κλάδου 
υποδηματοποιίας με σκοπό να τους 
υποστηρίξει στην αποκομιδή δεξιοτήτων 
που αφορούν το επαγγελματικό προφίλ 
του “Online Sales Manager”.

> Το διαδικτυακό περιεχόμενο θα 
υποστηριχθεί από το “Strategy Genie” 
εργαλείο που θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί 
για την παροχή προσωποποιημένων 
στρατηγικών κατάρτισης. Οι στρατηγικές 
θα διαμορφώνονται αφού πρώτα 
αξιολογηθεί η υφιστάμενη γνώση και 
κατανόηση των ΜΜΕ σχετικά με το 
διαδικτυακό διασυνοριακό εμπόριο και 
θα δημιουργούνται ώστε να βελτιώσουν 
την απόδοση των ΜΜΕ στο διασυνοριακό 
εμπόριο βελτιώνοντας το υφιστάμενο 
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Το 
"Genie" θα είναι διαδραστικό, επιτρέποντας 
στους χρήστες να υλοποιούν κάθε φάση 
της προσωποποιημένης στρατηγικής τους 
με το δικό τους χρονοδιάγραμμα. 

> Το νέο επαγγελματικό προφίλ του “Online 
Sales Manager” θα αναπτυχθεί στα πλαίσια 
του έργου. Ο επαγγελματίας αυτός 
θα είναι σε θέση να διαμορφώνει 
στρατηγικές e-Commerce 
ικανές να εκμεταλλεύονται 
την δυναμική του 
ηλεκτρονικού 
εμπορίου 

Το BOOST4Shoes στοχεύει ΜΜΕ του κλάδου 
της υποδηματοποιίας.

Το έργο απευθύνετε σε επαγγελματίες που είναι 
υπεύθυνη για το μάνατζμεντ και τις πωλήσεις σε ΜΜΕ του 
τομές της υποδηματοποιίας.  

Επιπρόσθετα, απευθύνετε σε πάροχους κατάρτισης, συνεταιρισμούς 
και αντιπρόσωπούς του κλάδου, καθώς και εταιρίες ΤΠΕ, εκπαιδευτές/
συμβούλους e-Commerce/Digital marketing, νέους που μπορούν να 
ωφεληθούν από δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βρουν εργασία αλλά και 
να μετακινηθούν εντός Ευρώπης. 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΊ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

μέσα από μια σειρά υπηρεσιών που είναι 
διαθέσιμες σε διαδικτυακές κοινότητες χωρίς 
σύνορα που αποτελούνται από πελάτες σε 
διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. 

> Ένα νέο πλάνο κατάρτισης θα σχεδιαστεί 
με βάση το νέο προφίλ και υποστηρικτικά 
εργαλεία θα υλοποιηθούν για την ενίσχυσή 
του. Το πλαίσιο αυτό θα προσφέρει στους 
νέους επαγγελματίες τις απαραίτητες 
δεξιότητες για να επιχειρούν διαδικτυακά, να 
αυξήσουν το τζίρο και να μειώσουν τα κόστη 
αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα. 
Το έργο θα αναζητήσει την αναγνώριση 
και πιστοποίηση του νέου επαγγελματικού 
προφίλ σε εθνικό επίπεδο.

> Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα 
σε 6 γλώσσες: Αγγλικά, 
Ελληνικά, Πολωνικά, 
Πορτογαλικά, Γερμανικά 
και Ρουμάνικα.



> Βελτίωση της απόδοσης των πωλήσεων μέσα από 
τη βελτίωση των διασυνοριακών δυνατοτήτων στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο;

> Βελτίωση της ικανότητας των εταιρειών να 
ανταποκρίνονται στις νέες καταναλωτικές τάσεις;

> Βελτίωση της προσφοράς κατάρτισης σε 
ηλεκτρονικό εμπόριο με εστίαση στον κλάδο της 
υποδηματοποιίας;

> Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά και αντιμετώπιση 
απειλών από χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής;

> Ώθηση στη δημιουργία επαγγελματικών προφίλ με 
υψηλή κατάρτιση και συνεισφορά στην αύξηση του 
ποσοστού του πληθυσμού που δραστηριοποιείται 
ενεργά σε ΤΠΕ.

Το BOOST4Shoes περιλαμβάνει την εμπειρία και τις γνώσεις 
οργανισμών από αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες:

E1 > Civic Computing Ltd (CIVIC) – ΗΒ 
www.civicuk.com

E2 > Cosmic Innovations (COIN) – Κύπρος
mycoin.eu

E3 > CTCP – Πορτογαλία 
www.ctcp.pt

E4 > TUIASI – Ρουμανία
www.tuiasi.ro

E5 > CRE.THI.DEV (CTD) – Ελλάδα  
www.crethidev.gr

E6 > Danmar Computers (Danmar) – Πολωνία  
danmar-computers.com.pl

E7 > ISC – Γερμανία  
www.isc-germany.de

Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ

ΕΤΑΊΡΟΊ



Συμμετέχετε στα εργαστήρια που 
θα λάβουν χώρα στην περιοχή σας.

Γίνεται οι πρώτοι που θα 
πειραματιστούν με τα εργαλεία 

κατάρτισης του BOOST4Shoes με 
την εγγραφή σας στην πιλοτική 

φάση.

Ακολουθήστε το έργο στο 

#BOOST4SHOES

boost4shoes.eu



Αριθμός έργου
2017-1-UK01-KA202-036733

Διάρκεια έργου
Νοέμβριος 2017 / Οκτώβριο 2019

Αποποίηση ευθύνης: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 περιέχονται στην έκδοση αυτή.
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