Σχετικά με το PECOS4SMEs
Τξ έογξ PECOS4SMEs παοήγαγε σφηλήπ πξιόςηςαπ εκπαιδεσςικό σλικό ρυεςικά με ςξ η-Εμπόοιξ ελεγμέμξ
από ειδικξύπ ξύςχπ ώρςε μα βξηθηθξύμ ξι ΜμΕ ώρςε μα ασνήρξσμ ςα κέοδη ςξσπ από ςιπ διαρσμξοιακέπ
πχλήρειπ παοάλληλα μειώμξμςαπ ςα λειςξσογικά ςξσπ κόρςη. Οι ΜμΕ

μέρχ ςηπ εταομξγήπ ςξσ

εκπαιδεσςικξύ ρσρςήμαςξπ PECOS4SMEs θα έυξσμ ςημ εσκαιοία μα εμρχμαςώρξσμ ρςοαςηγικέπ η-Εμπξοίξσ
πξσ απεσθύμξμςαι ρςιπ αμάγκεπ ςξσπ, ποξκειμέμξσ μα ανιξπξιήρξσμ πλήοχπ ςα ξτέλη από ποξέουξμςαι από
ςημ υοήρη ςξσ Διαδικςύξσ χπ καμαλιξύ ειροξήπ ερόδχμ.

Σημαντικότερα επιτεύγματα του έργου PECOS4SMEs
 PECOS4SMEs Genie: Τξ ςζίμι η-Εμπξοίξσ είμαι μια εκπαιδεσςική πλαςτόομα μέρχ ςηπ ξπξίαπ μια ΜμΕ μπξοεί
μα δημιξσογήρει ςημ δική ςηπ ποξρχπξπξιημέμη ρςοαςηγική η-Εμπξοίξσ βαριρμέμη ρςα ιδιαίςεοα
υαοακςηοιρςικά ςηπ. Ασςή η ασςξμαςξπξιημέμη πλαςτόομα είμαι διαθέριμη ρε ένι γλώρρεπ (EN, PL, GR, IT,
PL, NL, FR) και ξ καθέμαπ μπξοεί μα ςη υοηριμξπξιήρει. Η πλαςτόομα είμαι διαθέριμη εδώ.
 Blog η-Εμπορίου: Διαβάρςε ρε ασςό εμημεοχςικό πξλσγλχρρικό blog με μέα και διάτξοεπ ποακςικέπ και
λύρειπ.
 Παιχνίδι η-Εμπορίου: Παίζξμςαπ ασςό ςξ διαρκεδαρςικό παιυμίδι θα είρςε ρε θέρη μα ανιξλξγήρεςε και μα
βελςιώρεςε ςιπ γμώρειπ ραπ ρυεςικά με διάτξοεπ πςσυέπ ςξσ η-Εμπξοίξσ. Κάμςε κλικ εδώ

για μα ςξ

καςεβάρεςε.
 Έρευνες, αναφορές στατιστικές και οδηγοί η-Εμπορίου:

Καςά ςημ διάοκεια ζχήπ ςξσ έογξσ

ποαγμαςξπξιήθηκαμ πξλλέπ αματξοέπ και μελέςεπ για μα τχςίρξσμ έμα μεγάλξ τάρμα πςσυώμ ςξσ ηΕμπξοίξσ από ςημ ςοέυξσρα καςάρςαρη ρςιπ υώοεπ ςιπ ΕΕ μέυοι ποακςικέπ και εογαλεία πξσ όςαμ
εταομξρςξύμ ξδηγξύμ ρςημ βέλςιρςη λειςξσογία εμόπ η-καςαρςήμαςξπ.
 Διεθνές συνέδριο: Τξ διεθμέπ ρσμέδοιξ PECOS4SMEs ποαγμαςξπξιήθηκε ρςημ πόλη Amsterdam (NL). Σςξ
ρσμέδοιξ παοεσοέθηκαμ διακεκοιμέμξι ειδικξί ρςξ η-Εμπόοιξ πξσ ρσζήςηραμ με ςξσ ρσμμεςέυξμςεπ και ςξσπ
ποξρέτεοαμ ςιπ πξλύςιμεπ γμώρειπ ςξσπ.
 και πξλλά ακόμα… Δείςε ςημ πλήοη λίρςα κάμξμςαπ κλικ εδώ.

Περισσότερα για το PECOS4SMEs…
Αμ

θέλεςε μα μάθεςε πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ για ασςό ςξ θέμα, επιρκετςείςε ςημ

ιρςξρελίδα μαπ www.pecos4smes.eu ή οχςήρςε μαπ ρςξ info@pecos4smes.eu.

Τξ ρυέδιξ ασςό υοημαςξδξςήθηκε με ςημ σπξρςήοινη ςηπ Εσοχπαψκήπ Επιςοξπήπ. Η
παοξύρα δημξρίεσρη δερμεύει μόμξ ςξμ ρσμςάκςη ςηπ και η Επιςοξπή δεμ εσθύμεςαι για
ςσυόμ υοήρη ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε ασςήμ.

