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Γνωρίστε το Genie και 
το Σύστημα Διατήρησης 

Δεξιοτήτων

Ανοικτές Ετικέτες 
Ποιότητας (Open Badges):

Αναγνώριση των 
επιτευγμάτων σας!

Εγγραφείτε στην 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ BOOST4Shoes

 ‘Ενα καινοτόμο διαδραστικό εργαλείο 

που προσφέρει εξατομικευμένους 

τρόπους κατάρτισης εξετάζοντας αρχικά 

την υπάρχουσα γνώση και 

ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ του κλάδου 

υποδηματοποιίας όσον αφορά τις 

διαδικτυακές διασυνοριακές πωλήσεις και 

στη συνέχεια παρέχοντας εξατομικευμένες 

στρατηγικές που αποτελούνται από 

διάφορες φάσεις, για τη βελτίωση της 

απόδοσής τους στον δικό τους χρόνο και 

ρυθμό.

Το Genie σας βοηθά να ελέγξετε τις 

τρέχουσες γνώσεις και αντιλήψεις σας 

σχετικά με τις διαδικτυακές διασυνοριακές 

πωλήσεις (κατάσταση "AS-IS") και στη 

συνέχεια παρέχει  εξατομικευμένες 

στρατηγικές που αποτελούνται από 

φάσεις για να βελτιώσετε την απόδοσή 

σας (κατάσταση "TO-BE"). Το "Genie" 

είναι διαδραστικό και σας επιτρέπει να 

επιλέξετε δράσεις προς υλοποίηση σε 

κάθε φάση προκειμένου να εφαρμόσετε 

τη  στρατηγική σας με το δικό σας χρόνο 

και ρυθμό. Οι δράσεις και το περιεχόμενο 

υποστήριξης για την υλοποίηση των 

στρατηγικών είναι διαθέσιμες για εσάς με 

τη μορφή «καρτών δράσης» που 

περιλαμβάνουν τα πάντα.

Αρχικά, το Genie θα λάβει τα δεδομένα 

από το πρώτο επίπεδο εξατομίκευσης, το 

"Υπάρχουσα Κατάσταση-Situational" 

επίπεδο το οποίο θα συμπληρωθεί εν 

μέρει από το προφίλ σας με πληροφορίες 

σχετικά με τον τύπο της επιχείρησής σας, 

το μέγεθος, την τοποθεσία, το τζίρο  από 

τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου κ.λπ.

Στη συνέχεια, το Genie θα σας ζητήσει να 

παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τις 

τρέχουσες πρακτικές σας σε σχέση με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό 

μάρκετινγκ και γενικά τις πωλήσεις μέσω 

διαδικτύου, προκειμένου να συμπληρωθεί 

το δεύτερο επίπεδο εξατομίκευσης, το 

επίπεδο "Συμπεριφοράς- Behavioural ".

Με βάση τις πληροφορίες των δύο αυτών 

επιπέδων το Genie, βάσει του προφίλ σας, 

θα παρέχει τις πιο χρήσιμες πληροφορίες 

και δράσεις οι οποίες είναι οι πιο 

κατάλληλες για εσάς. 

Οι δράσεις ομαδοποιούνται σε έξι 

ενότητες:

Τα Open Badges – Ανοικτές Ετικέτες 

Ποιότητας είναι ψηφιακές ναπαραστάσεις 

επιτευγμάτων ή δεξιοτήτων, οι οποίες 

περιγράφουν το πλαίσιο, τη σημασία, τη 

διαδικασία και το αποτέλεσμα μιας 

δραστηριότητας μάθησης βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων. Το 

BOOST4Shoes προσφέρει επτά Open 

Badges. Όταν ολοκληρώσετε μια ενότητα, 

θα λάβετε ένα Open Badge, ένα για κάθε 

μία από τις έξι ενότητες και άλλο ένα για 

την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων.

Όταν θα έχετε όλα τα Badges θα μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε τη στρατηγική του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στην επιχείρησή 

σας.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ BOOST4SHOES, με τη 

βοήθεια των ομάδων των  κοινωνικών 

μέσων ενημέρωσης που αναφέρονται στο 

BOOST4SHOES FaceBook και Twitter και 

των πληροφοριών που παρέχονται μέσω 

του ιστότοπου, αποτελεί μια ενεργή 

κοινότητα στο διαδίκτυο που σκοπό έχει 

τη διευκόλυνση της υιοθέτησης του 

εκπαιδευτικού προγράμματος 

BOOST4SHOES και την ανταλλαγή 

γνώσεων και εμπειριών που αφορούν την 

ευρύτερη περιοχή του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ είναι μια δωρεάν 

ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών και 

γνώσης για τους εκπαιδευτές και τους 

εκπαιδευόμενους που παρέχει σχετικές 

ενημερωμένες πληροφορίες όσον αφορά 

τη λειτουργικότητα και τα μαθήματα της 

πλατφόρμας καθώς και πληροφορίες για 

τις χρήσεις της.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ BOOST4SHOES παρέχει 

πηγές πληροφόρησης και γνώσης για 

τους επαγγελματίες της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας υποδημάτων ώστε να είναι 

σε θέση να:

• Αναπτύξουν ένα σύνολο ικανοτήτων και 

μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας

• Ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους 

δραστηριότητες σε σχέση με τις ψηφιακές 

στρατηγικές για τις διασυνοριακές 

πωλήσεις.

• Εφαρμόσουν διαδικτυακές στρατηγικές 

που ενισχύουν τις διασυνοριακές 

πωλήσεις, γεγονός που θα οδηγήσει σε 

βελτιωμένο ισολογισμό.

• Εφαρμόσουν διαδικτυακές στρατηγικές 

που ενισχύουν τις διασυνοριακές 

πωλήσεις, γεγονός που θα οδηγήσει σε 

βελτιωμένο ισολογισμό.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ είναι μια δωρεάν 

ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών και 

γνώσης για τους εκπαιδευτές και τους 

εκπαιδευόμενους που παρέχει σχετικές 

ενημερωμένες πληροφορίες όσον 

αφορά τη λειτουργικότητα και τα 

μαθήματα της πλατφόρμας καθώς και 

πληροφορίες για τις χρήσεις της.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ BOOST4SHOES σας 

επιτρέπει:

• να υποβάλλετε τα θέματα / ερωτήσεις 

σας στην κοινότητα BOOST4SHOES

• να αποκτήσετε σε απευθείας σύνδεση 

βοήθεια για το πρόβλημά σας σε 

πραγματικό χρόνο ή βοήθεια κατά την 

εκτέλεση του εργαστηρίου σας 

BOOST4SHOES

• να έχετε πρόσβαση στη συλλογική 

γνώση της διαδικτυακής κοινότητας του 

έργου, να γίνετε ενεργό μέλος και να 

βοηθήσετε και άλλους με το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, το Σύστημα Διατήρησης 

Δεξιοτήτων σάς επιτρέπει να αξιολογείτε 

τον εαυτό σας και σας δίνει τη δυνατότητα 

να εντοπίσετε σημεία που βελτιώσατε σε 

κάθε ενότητα, καθώς και σε ποιο σημεία 

ήσασταν επιτυχείς. Εάν υπήρχαν δράσεις 

που  θα μπορούσατε να εφαρμόσετε, το 

SRS θα σας κατευθύνει σε αυτές ώστε να 

μπορείτε να επανεξετάσετε τις 

πληροφορίες και να καλύψετε τα κενά 

σας.

Τα αποτελέσματα θα είναι σημαντικά για 

την επιχείρησή σας καθώς θα μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να 

αλληλεπιδράσετε με τη στρατηγική που 

σχεδιάστηκε από το Genie για εσάς και να 

εκτελέσετε τις ενέργειες που 

εκπληρώνουν τη στρατηγική σύμφωνα με 

την προτίμησή σας και θα δείτε αμέσως τα 

οφέλη στον ισολογισμό σας.

1 Παραγγελία

2 Πληρωμή 

3 Επικοινωνία

4 Παράδοση

5 Συνολική Εξυπηρέτηση

6 Προώθηση

 

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (COACHING) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΜΜΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 

Συμμετέχετε στα εργαστήρια 
που θα πραγματοποιηθούν στη 

χώρα σας

Με την εγγραφή σας στο 
πιλοτικό πρόγραμμα γίνετε οι 

πρώτοι που θα πειραματιστούν 
με τα εργαλεία κατάρτισης του 

BOOST4Shoes. 

Ακολουθήστε το έργο στο

boost4shoes.eu
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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 εμπεριέχονται.


