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Boost4Shoes- pe ultima sută de metri!

Suntem aproape de linia de final: proiectul Boost4Shoes
se încheie pe 31 Octombrie 2019.
După doi ani de muncă intensă, consorțiul proiectului
Boost4Shoes, format din șapte parteneri din șapte țări, a
îndeplinit obiectivele propuse.
Probabil că veți spune: Ce înseamnă asta pentru mine?

Ce puteți găsi în acest
proiect pentru creșterea
dvs. personală?
Comisia Europeană sprijină Boost4Shoes
în cadrul programului Erasmus + pentru
formare profesională și educație
ulterioară. Obiectivul proiectului este de a
promova performanța comerțului
electronic la nivelul IMM-urilor din
sectorul încălțămintei, cu un accent
special pe vânzările transfrontaliere,
deoarece această zonă este neglijată de
multe IMM-uri, în ciuda potențialului său
de creștere.
Prin urmare, consorțiul proiectului a
dezvoltat o platformă de e-learning, care
este deschisă tuturor celor interesați să
obțină o calificare profesională de
manager în vânzări online.
Cursul este gratuit și vă oferă informații
referitoare la 6 elemente esențiale în
comerțul electronic. Lecțiile pot fi
accesate pe www.boost4shoes.eu fiind
necesară o simplă înregistrare.

Cursul este alcătuit din
6 module:
• Comandă
• Plată
• Comunicare
• Livrare
• Servicii generale
• Promovare

O particularitate a cursului este Genie- un
instrument interactiv, care permite fiecărui
cursant să își personalizeze propriul plan
de învățare. În acest scop, este necesară
completarea unui chestionar în vederea
determinării nivelului de cunoaștere avut
și identificării priorităților de învățare.
Sistemul de verificare a competențelor
dobândite (SVD), disponibil și pe site-ul
web al proiectului www.boost4shoes.eu,
este un instrument pe care participanții îl
pot utiliza pentru a verifica cunoștințele
dobândite și, în plus, pentru a stabili ce
măsuri sunt în stare să implementeze cu
succes în magazinul lor web.
Pentru fiecare modul completat,
participantul primește o insignă; o insignă
finală este acordată pentru completarea
întregului curs, care este evaluat în
sistemul european de credite pentru
educație și formare profesională ca
formare continuă cu 40 de puncte ECVET.
Cei care au câștigat toate insignele au
obținut calificarea de manager în vânzări
online și dețin toate competențele și
cunoștințele necesare pentru a dezvolta și
implementa o strategie de comerț
electronic de succes.

Pilotare de succes
În faza finală a proiectului, în toate țările
partenere au fost organizate evenimente
de multiplicare pentru a prezenta
proiectul și noul curs. Numărul de
participanți la evenimente a fost extrem
de satisfăcător.
La finalul fiecărui eveniment multiplicator
participanților li sa solicitat să completeze
un chestionar anonimizat pentru a putea
capta și documenta impresiile și opiniile
lor despre proiect și rezultatele acestuia.
Analiza chestionarelor a arătat că
participanții la evenimentele de
multiplicare au avut o impresie bună, în
special a fost apreciată platforma de
învățare.

Și mai valoroasă pentru echipa proiectului
a fost faza de pilotare: cel puțin 15
persoane din fiecare țară au testat și au
evaluat cursul Boost4Shoes. Majoritatea
participanților au fost din sectorul
încălțămintei (designeri de încălțăminte
sau angajați ai departamentelor de
vânzări și marketing), furnizori de servicii
IT, precum și cadre didactice din
instituțiile de învățământ profesional și
superior. Prin urmare, feedback-ul foarte
pozitiv din partea participanților a fost
deosebit de semnificativ, chiar dacă
rămâne să fie luat în considerare - după
cum au menționat și mulți participanți - că
pentru o evaluare mai profundă ar fi avut
nevoie de mai mult timp.

Comunitatea Boost4Shoes
Proiectele Erasmus + sunt concepute
pentru o utilizare pe termen lung.
Rezultatele vor fi încă disponibile peste
perioada de finanțare a proiectului.
Institutele membre ale consorțiului vor
utiliza documentele Boost4Shoes pentru
propriile lor programe de formare
(instruire în clasă, seminare web,
e-learning sau un mix al acestora) în
limbile naționale sau în engleză.
Rezultatele proiectului vor rămâne
accesibile publicului pe
www.boost4shoes.eu. Prin urmare,

cursul poate fi utilizat de IMM-uri sau de
orice altă parte interesată. În plus,
consorțiul proiectului a înființat Academia
Boost4Shoes- un cerc de utilizatori
interesați care discută între ei, schimbă
cele mai bune practici, planifică ședințele
de suport live și chiar completează
conținutul existent cu măsuri noi. Acest
lucru asigură ca viitoarea dezvoltare
tehnică în comerțul electronic să fie luată
în considerare și permite actualizarea
regulată a conținutului de către
comunitatea activă de utilizatori.

Alăturați-vă comunității Boost4Shoes - acum

Erfahren Sie mehr auf

boost4shoes.eu
Nehmen Sie an den Workshops in
Ihrem Land teil.
Sie können bei der Pilotierung
mitwirken und die
Unterrichtsmaterialien schon vor
Kursstart testen und verbessern
helfen.
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