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ZWIĘKSZENIE
TRANSGRANICZNEJ
SPRZEDAŻY OBUWIA
ONLINE POPRZEZ
COACHING Z
ZAKRESU E-HANDLU
DLA MŚP Z BRANŻY
OBUWNICZEJ

Wirtualny Przewodnik oraz
Narzędzie Weryfikacji
Nabytych Umiejętności
Innowacyjne interaktywne narzędzie
zapewnia spersonalizowane ścieżki
szkoleniowe, po wcześniejszej weryfikacji
stanu wiedzy i świadomości MŚP branży
obuwniczej w zakresie transgranicznej
sprzedaży online. Spersonalizowane
strategie zostały podzielone w taki
sposób, aby umożliwić ich poznanie we
własnym czasie i tempie.
Wirtualny Przewodnik pomaga
zweryfikować stan wiedzy i świadomość
na temat transgranicznej sprzedaży
online, a następnie zapewnia
spersonalizowane strategie złożone z kilku
etapów, w celu poprawy wydajności
biznesu. Nasz Wirtualny Przewodnik jest
interaktywny i pozwala wybrać działania,
które należy wdrożyć, aby zrealizować
swoją strategię we własnym czasie i
tempie. Działania i treści wspierające
wdrażanie strategii są dostępne po
zalogowaniu.
Początkowo wprowadzone zostają dane
wejściowe – tzw. warstwa „sytuacyjna”,
która składa się z danych profilowych
zalogowanego użytkownika, np. rodzaju
działalności, wielkości firmy, lokalizacji,
czy skali prowadzonej sprzedaży online.
Następnie użytkownik zostaje poproszony
o podanie informacji o aktualnych
praktykach związanych z handlem
elektronicznym, marketingiem cyfrowym i
sprzedażą online, aby wypełnić drugą
warstwę, tzw. „behawioralną”.

W oparciu o dane z tych dwóch warstw,
Wirtualny Przewodnik zaproponuje
najbardziej przydatne dla użytkownika
działania i informacje.
Działania zostały podzielona ma sześć
modułów:
1 Zamawianie
2 Płatności
3 Komunikacja
4 Dostawa
5 Ogólna usługa
6 Promocja

Następnie Narzędzie Weryfikacji Nabytych
Umiejętności umożliwia ewaluację,
wskazując na działania z każdego modułu,
w których użytkownik stał się najbardziej
kompetentny. Jeśli były działania, których
nie udało się użytkownikowi wdrożyć,
nasze narzędzie przekieruje użytkownika z
powrotem do tych działań, aby poprawić
rezultat.
Korzyści będą znaczące i natychmiastowe,
ponieważ poznając strategie e-handlu,
użytkownik wykonuje konkretne działania,
które zostały mu przypisane w oparciu o
preferencje oraz dane profilowe.
Wdrażając strategie, Menadżer Sprzedaży
Online natychmiast zaobserwuje poprawę
w bilansie firmy.

Open Badges:
uznanie osiągnięć!

Open Badges to weryfikowalne, cyfrowe
odznaki, przyznawane osobom za naukę
lub demonstrowanie umiejętności /
wiedzy, lub skuteczne wykonanie
określonego działania. BOOST4Shoes
oferuje siedem różnych odznak. Po
ukończeniu modułu otrzymasz odznakę, w
sumie po jednej dla każdego z sześciu
modułów.

Osobna odznaka przeznaczona jest dla
ursantów, którzy pomyślnie ukończyli
wszystkie modułu w ramach swojej
strategii.
Użytkownik, który zdobył wszystkie
odznaki, będzie mógł korzystać oraz
wdrażać poznane strategie e-handlu w
swojej firmie.

Dołącz do
AKADEMII BOOST4Shoes
Akademia, wspierana przez grupy w
mediach społecznościowych: Facebook i
Twitter, oraz wspomagana przez zasoby
udostępniane za pośrednictwem strony
internetowej, to aktywna społeczność
online, która powstała, aby promować
ścieżkę edukacyjną BOOST4SHOES, a
także w celu dzielenia się wiedzą i
doświadczeniami w zakresie e-handlu.
Akademia to bezpłatne internetowe źródło
informacji dla trenerów oraz kursantów,
dostarczających opinii na temat swojego
doświadczenia korzystania z e-platformy
oraz jej użyteczności.

• Usprawnić aktywność zawodową;
zwiększając przychody ze sprzedaży
online, jednocześnie obniżyć koszty.

BOOST4SHOES proponuje managerom
sektora obuwniczego narzędzia, które
pomogą im:

• uzyskasz wsparcie online w celu
rozwiązania problemu lub podczas
prowadzenia własnych warsztatów

Rozpocznij swoją przygodę z Akademią
BOOST4SHOES w ramach darmowego
członkostwa.
Za pośrednictwem AKADEMII
BOOST4SHOES:
• podzielisz się swoimi
pytaniami/wątpliwościami ze
społecznością BOOST4SHOES;

BOOST4SHOES;
• Opracować zestaw kompetencji i
rezultatów uczenia się zgodnych z
europejskimi standardami jakości.
• Wzbogacić codzienne czynności
zawodowe w odniesieniu do
transgranicznej sprzedaży dzięki nowo
poznanym strategiom cyfrowym.

• uzyskasz dostęp do materiałów i wiedzy
społeczności internetowej projektu oraz
będziesz aktywnym członkiem Akademii,
oferującym wsparcie dla innych
uczestników e-szkolenia.

• Wdrożyć strategie online, które
przyczynią się do zwiększenia
transgranicznej sprzedaży oraz poprawy
bilansu.

Śledź projekt na stronie

boost4shoes.eu
Weź udział w warsztatach
organizowanych w Twoim kraju
Zapisz się na pilotaż, aby
wypróbować narzędzia
szkoleniowe projektu
BOOST4Shoes

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej
publikacji nie stanowi poparcia dla zawartych w niej treści.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora,
a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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