Αύξηςη των δυνατοτήτων για τισ Μικρέσ και Μεςαίεσ
Επιχειρήςεισ ςτο Η-Εμπόριο: Το έργο PECOS4SMEs ξεκίνηςε!
PECOS4SMEs: Εξατομικευμένη Κατάρτιςη για το Διαςυνοριακό Η-Εμπόριο
Το ζργο PECOS4SMEs αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων των μικρομεςαίων
επιχειριςεων αναφορικά με το θλεκτρονικό εμπόριο, ςτοχεφοντασ ςτθν παράλλθλθ
ενίςχυςθ των εςόδων τουσ από τισ διαςυνοριακζσ πωλιςεισ, μειϊνοντασ παράλλθλα το
λειτουργικό τουσ κόςτοσ. Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κα ζχουν τθν ευκαιρία να
εφαρμόςουν ςτρατθγικζσ Η-Εμπορίου, για να δρζψουν τα οφζλθ που προζρχονται από τθν
χριςθ του Διαδικτφου ωσ καναλιοφ εςόδων.
Γιατί;
Τα οφζλθ για τισ ΜΜΕ από τθν υιοκζτθςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ωσ επιχειρθματικι
ςτρατθγικι είναι τα εξισ:
 Μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ: Η θλεκτρονικι επιχείρθςθ είναι διακζςιμθ όλεσ
τισ ϊρεσ και μζρεσ, χωρίσ να υπάρχουν απαιτιςεισ για πρόςκετο εργατικό
δυναμικό. Επιπλζον, οι δαπάνεσ Μάρκετινγκ και Διαφιμιςθ μειϊνονται ςθμαντικά.
 Επζκταςθ τθσ πελατειακισ βάςθσ: Λόγω τθσ διευρυμζνθσ γεωγραφικισ κάλυψθσ,
τθσ διάκεςθσ των επιχειριςεων όλο το 24ωρο και τθσ αφξθςθσ τθσ προβολισ τουσ
μζςω τθσ εφαρμογισ τεχνικϊν Search Engine Marketing, επιτυγχάνονται
περιςςότεροι πελάτεσ ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα.
 Αφοςίωςθ των πελατϊν: Στοιχεία του Η-Εμπορίου όπωσ το Word of Mouth, θ
online εμπειρία, άμεςθ πλθροφόρθςθ κλπ. βοθκοφν περαιτζρω τθν επιχείρθςθ να
οικοδομιςει ζνα ιςχυρό όνομα, ενιςχφοντασ ζτςι τθν εμπιςτοςφνθ των πελατϊν.
Πώς;
Οι ΜΜΕ κα καρπωκοφν τα οφζλθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, εφαρμόηοντασ ζνα
εξατομικευμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επικεντρϊνεται ςτισ διαςυνοριακζσ
ςτρατθγικζσ Η-Εμπορίου, αξιοποιϊντασ τθν χριςθ των social media για τθν προςζγγιςθ των
καταναλωτϊν, τεχνικϊν και τα εργαλείων SEO / SEM και μζςω τθσ υιοκζτθςθσ των
χαρακτθριςτικϊν ιςτοςελίδασ, ϊςτε τα θλεκτρονικά καταςτιματα να είναι πιο φιλικά προσ
το ξζνο καταναλωτι.
Περισσότερα για το PECOS4SMEs…
Αν κα κζλατε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για αυτό το κζμα, παρακαλϊ επιςκεφκείτε τθν
ιςτοςελίδα μασ www.pecos4smes.eu ι επικοινωνιςτε ςτο info@pecos4smes.eu.

Αυτό το πρόγραμμα ζχει χρθματοδοτθκεί με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
Το ζγγραφο αυτό αντανακλά μόνο τισ απόψεισ του ςυγγραφζα, και θ Επιτροπι δεν μπορεί να
κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που
περιζχονται ςε αυτιν.

