Η επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ έρεη αλέβεη! Επηζθεθηείηε καο θάλνληαο θιηθ εδώ: www.pecos4smes.eu .

Τα ηελεςηαία μαρ νέα!
Like ζην Facebook
Αθνινπζήζηε καο ζην
Delicious
Αθνινπζήζηε καο ζην
Twitter
Πξνσζείζηε ζε έλαλ θίιν

PECOS4SMEs YouTube Channel: Επηζθεθζείηε ην θαλάιη καο ζην
Youtube εδώ
ζρεηηθά

θαη αλαθαιύςηε ζπκβνπιέο γηα θνηλά πξνβιήκαηα
κε

ην

PECOS4SMEs Genie:

ε-Εκπόξην

από

εηδηθνύο!

Τν ηδίλη ε-Εκπνξίνπ PECOS4SMEs

είλαη

έλααςηομαηοποιημένο ζύζηημα κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κηα ΜκΕ

Αποζηολή
Αύμεζε ησλ θεξδώλ από ην
Ηιεθηξνληθό Εκπόξην!

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηεο πξνζσπνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή εΕκπνξίνπ κε βάζε ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Επσθειεζείηε
ηώξα ηνπ δωπεάν εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζε έμη επξσπατθέο γιώζζεο
(EN, NL, IT, GR, PL, FR). Επηζθεθζείηε ηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν θαη
δνθηκάζηε

Γνωπίζηε ηο Εηαιπικό
Σσήμα

ην

εξγαιείν

θαη

κόλνη

ζαο!

Κάληε

θιηθ

ζην: http://pecos.dcnet.eu/
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P1| Europea Merchant - IT

ηζηνξηθό θηίξην ηνπ Άκζηεξληακ Waag, έκπνξνη θαη εηδηθνί από δηάθνξεο



P2| Crystal Clear Soft - GR

Επξσπατθέο ρώξεο πξαγκαηνπνίεζαλ εηζεγήζεηο ζε ζέκαηα όπσο ε



P3| OHENNENNOH BV - NL

αζθάιεηα, ην κάξθεηηλγθ, επηζηξνθέο θαη επθαηξίεο γηα δηαζπλνξηαθό



P4| OAKE Associates - UK

εκπόξην ζηελ Κίλα. Επίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε έλα εξγαζηήξην ζην



P5| FAVINOM Consultancies -

νπνίν αλαιύζεθαλ ηξεηο πθηζηάκελεο ηζηνζειίδεο ε-Εκπνξίνπ από κέιε

CY

ηεο

Mensa’s

Big

Biz

club.



P6| E.B.N. - BE



P7| DANMAR COMPUTERS -

Εκπαιδεςηικό παισνίδι η-Εμποπίος PECOS4SMEs: Τν εθπαηδεπηηθό

PL

απηό παηρλίδη πξνζθέξεη ζηηο ΜκΕ έλα δηαζθεδαζηηθό θαη δηαδξαζηηθό
ηξόπν λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ην ε-Εκπόξην. Κάληε θιηθ εδώ γηα λα
θαηεβάζεηε θαη λα αμηνινγήζεηε ηηο γλώζεηο ζαο γύξσ από ην εΕκπόξην!
Αλ επηζπκείηε λα καζαίλεηε πεξηζζόηεξα γηα ην ε-Εκπόξην, επηζθεθηείηε
ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα καο PECOS4SMEs θαη κάζεηε γηα ηξέρνπζεο

εμειίμεηο ζην blog καο!

Αξιοποιώνηαρ ηο Διαδίκηςο ζαν μέζο διαζςνοπιακών
πωλήζεων!
Δίλνληαο ώζεζε ζην Ηιεθηξνληθό Δηαζπλνξηαθό Εκπόξην κε ην
PECOS4SMEs- Έλα πιήξεο πξόγξακκα θαηάξηηζεο, πξνθεηκέλνπ νη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα δηεηζδύζνπλ μέλεο αγνξέο.

Η πποζέγγιζη πος ακοςλοςθούμε
- Αλαγλώξηζε ησλ αλαγθώλ πνπ έρνπλ νη κηθξνκέζαηεο επηρείξεζεηο
ζρεηηθά
κε
ηηο
δηαζπλνξηαθέο
πσιήζεηο
- Υινπνίεζε ελόο πιάλνπ δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνύλ νη
πθηζηάκελεο
πξαθηηθέο
ηεο
επηρείξεζεο
- Πξνηξνπή ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο δξάζεηο πνπ
ζα
ελζσκαησζνύλ
- Παξαγσγή έλνο εμαηνκηθεπκέλνπ πιάλνπ θαηάξηηζεο βαζηζκέλν ζηηο
επηιεγκέλεο
δξάζεηο
- Παξαθνινύζεζε πξνόδνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε κηθξνκεζαία
επηρείξεζε

βξείηε καο ζην Facebook |Αθ&omicronινπζείζηε καο ζην Delicious |Αθνινπζείζηε καο ζηνTwitter | Πξνσζείζηε
ζε έλαλ θίιν
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο
ζην www.pecos4smes.eu.

ζηείιηε

καο

email

ζην info@pecos4smes.eu ή

επηζθεθηείηε

καο

Τν ζρέδην απηό ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Επξσπατθήο
Επηηξνπήο. Η παξνύζα δεκνζίεπζε δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθηε ηεο θαη ε
Επηηξνπή δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
πεξηέρνληαη ζε απηήλ.
Δηαγξαθείηε από απηήλ ιίζηα ζπλδξνκεηώλ | Ελεκεξώζηε ηηο πξνηηκήζεηο ηεο ζπλδξνκήο ζαο

