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Faceți cunoștință cu Genie și  
ghidul de recunoaștere a 
competențelor dobândite

Insignă
Recunoașterea 
realizărilor tale!

Alăturați-vă la 
Academia BOOST4Shoes

Genie este un instrument interactiv și 

inovativ care oferă căi personalizate de 

formare prin verificarea inițială a 

cunoștințelor actuale și a gradului de 

conștientizare a IMM-urilor din industria 

încălțămintei cu privire la vânzările online 

la nivel transfrontalier și apoi asigurarea 

unor strategii personalizate al căror scop 

este  performanța în timp și ritm propriu.

Genie ajută să vă verificați cunoștințele 

actuale în ceea ce privește vânzările 

online la nivel transfrontalier și apoi 

generează strategii personalizate 

necesare pentru a vă îmbunătăți 

performanța. Genie este interactiv și vă 

permite să alegeți acțiunile pe care doriți 

să le implementați în fiecare fază într-un 

ritm propriu. Acțiunile și conținutul pentru 

punerea în aplicare a strategiilor sunt 

disponibile pentru dvs. sub formă de 

"carduri de acțiune".

Inițial, Genie va personaliza strategia 

reieșind din profilul dvs. situațional care va 

cuprinde detalii despre tipul de afacere, 

dimensiunea, locația, trecerea de la 

vânzările online etc.

Apoi, Genie vă va solicita să furnizați 

informații despre situația dvs. actuală în 

ceea ce privește comerțul electronic, 

marketingul digital și vânzările online în 

general, având scopul de realiza a doua 

etapă  de personalizare, și anume cea 

comportamentală.

Pe baza informațiilor din aceste două 

etape, Genie va furniza cele mai utile și 

relevante acțiuni și informații bazate pe 

profilul dvs. 

Acțiunile sunt grupate în șase module:

Insignele sunt premii digitale verificabile, 

eliberate persoanelor pentru  însușirea cu 

succes a informațiilor și dobândirea 

competențelor specifice. BOOST4Shoes 

oferă șapte insigne. 6 dintre acestea vor fi 

oferite la finalizarea fiecărui modul, iar la 

final veți fi premiat cu a șaptea insignă 

care va însemna că ați parcurs tot cursul.  

Când veți avea toate insignele veți putea 

implementa strategia de comerț 

electronic în afacerea dvs.

Academia BOOST4Shoes, asistată de 

grupurile de rețele sociale dedicate, şi 

anume FaceBook și Twitter și alimentată 

de resursele făcute accesibile prin 

intermediul site-ului, servește drept o 

comunitate activă online care facilitează 

adoptarea programului și a resurselor de 

formare BOOST4SHOES și asigură 

schimbul de cunoștințe și experiențe în 

ceea ce privește comerțul electronic. 

Academia este o resursă online gratuită 

pentru formatori,  care oferă cursanților 

informații relevante actualizate cu privire 

la funcționalitatea și cursurile platformei, 

precum și informații privind utilizarea 

acestora.

Academia BOOST4SHOES oferă 

profesioniștilor din industria europeană 

de încălțăminte  resurse care să le 

permită să fie în măsură de a:

• Dezvolta un set de competențe și 

rezultate în conformitate cu standardele 

europene de calitate.

• Îmbunătăți activitățile lor zilnice la locul 

de muncă în ceea ce privește strategiile 

digitale pentru vânzările transfrontaliere.

• Implementa strategiile online care să 

stimuleze vânzările transfrontaliere, ceea 

ce va conduce la un bilanț îmbunătățit.

• Îmbunătăți activitatea profesională în 

ceea ce privește reducerea costurilor și 

creșterea veniturilor din vânzările online.

Academia este o resursă online 

gratuită pentru formatori,  care oferă 

cursanților informații relevante 

actualizate cu privire la funcționalitatea 

și cursurile platformei, precum și 

informații privind utilizarea acestora.

Academia BOOST4SHOES  permite:

• să vă adresați către comunitatea  

BOOST4SHOES cu  întrebări și probleme.

• să obțineți ajutor și suport  online în timp 

real în vederea soluționării problemei dvs. 

sau să primiți  asistență în timpul 

desfășurării workshop-ului 

BOOST4SHOES.

• să aveți acces la informațiile comunității 

online a proiectului, să deveniți membru 

activ și să îi ajutați pe ceilalți să participe 

la programul de formare. 

Apoi, sistemul de recunoaștere a 

competențelor dobândite va permite să vă 

evaluați și să bifați acțiunile pe care le-ați 

implementat. Cazul în care vor  exista 

acțiuni pe care nu ați fost în măsură să le 

implementați, serviciul de recunoaștere a 

competențelor vă va redirecționa, astfel 

încât să puteți revizui informațiile și să vă 

completați lacunele.

Impactul acestor activități va fi semnificativ 

pentru compania dvs., deoarece veți 

putea utiliza filtre pentru a adapta  

strategia creată de către Genie și pentru a 

parcurge prin informațiile care se pretează 

cu preferințele dvs., beneficiind imediat de 

rezultatele așteptate.
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Participați la workshop-urile care 
vor avea loc în țara dvs.

Urmăriți proiectul pe pagina

boost4shoes.eu

Fiți primul care a experimentat
 instrumentele de instruire 

BOOST4Shoes, înscriindu-se 
în cursul pilot.


