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

Τα ηελεςηαία μαρ νέα!
Like ζην Facebook
Αθνινπζήζηε καο ζην
Delicious

Τπίηη ζςνάνηηζη έπγος ζηην Ιηαλία: Η ηξίηε ζπλάληεζε έξγνπ έιαβε

Αθνινπζήζηε καο ζην
Twitter

έξγνπ θαη επίζεο έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο πνπ

Πξνσζείζηε ζε έλαλ θίιν

ρώξα ζην Μηιάλν (IT). Οη εηαίξνη ζπδήηεζαλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηνπ
ζα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
23ο Σςνέδπιο ηος ΔΒΝ: Οη εηαίξνη επίζεο πήξαλ κέξνο ζην 23ν

Αποζηολή
Αύμεζε ησλ θεξδώλ από ην
Ηιεθηξνληθό Δκπόξην!

ζπλέδξην πνπ δηνξγαλώζεθε ππό ηελ αηγίδα ηνπ νξγαληζκνύ ΔΒΝ ζηελ
πόιε

Lleida

(ES).

Τν

ζπλέδξην

ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλν

ζηελ

επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
PECOS4SMEs Genie: Τν ηδίλη ε-Δκπνξίνπ PECOS4SMEs είλαη έλα
απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο ΜκΔ λα
δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθέο ε-Δκπνξίνπ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα

Γνυπίζηε ηο Δηαιπικό
Σσήμα

κνλαδηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Τν εξγαιείν απηό ζα είλαη δηαζέζηκν
πξνο δεκόζηα ρξήζε ζύληνκα.
Παισνίδι η-Δμποπίος PECOS4SMEs: Τν δηαδξαζηηθό παηρλίδη ε-



P1| Europea Merchant - IT

Δκπνξίνπ πξνζθέξεη ζηηο ΜκΔ έλαλ δηαζθεδαζηηθό δηαδξαζηηθό ηξόπν



P2| Crystal Clear Soft - GR

λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ην ε-Δκπόξην. Τν παηρλίδη ζα είλαη επίζεο



P3| OHENNENNOH BV - NL

δηαζέζηκν ζην θνηλό ζύληνκα.



P4| OAKE Associates - UK

Τελική διάζκετη έπγος: Η ηειηθή δηάζθεςε έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί



P5| FAVINOM Consultancies -

ην

CY

απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζην επξύηεξν θνηλό.



P6| E.B.N. - BE

Θπκεζείηε λα κείλεηε ζπληνληζκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα PECOS4SMEs θαη



P7| DANMAR COMPUTERS -

ζην επίζεκν blog καο γηα πεξηζζόηεξα λέα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε

PL

ην δηαζπλνξηαθό ειεθηξνληθό εκπόξην!

Ννέκβξην

απηνύ

ηνπ

ρξόλνπ

ώζηε

ηα

παξνπζηαζηνύλ

ηα

Αξιοποιώνηαρ ηο Γιαδίκηςο ζαν μέζο διαζςνοπιακών
πυλήζευν!
Γίλνληαο ώζεζε ζην Ηιεθηξνληθό Γηαζπλνξηαθό Δκπόξην 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 επηρεηξήζεηο
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 ελόο εμαηνκηθεπκέλνπ πιάλνπ θαηάξηηζεο βαζηζκέλν ζηηο
επηιεγκέλεο
δξάζεηο
- Παξαθνινύζεζε πξνόδνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε κηθξνκεζαία
επηρείξεζε

βξείηε καο ζην Facebook |Αθινπζείζηε καο ζην Delicious |Αθνινπζείζηε καο ζηνTwitter | Πξνσζείζηε ζε έλαλ θίιν

Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηείιηε καο email ζην info@pecos4smes.eu ή επηζθεθηείηε καο ζην www.pecos4smes.eu.

Τν ζρέδην απηό ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η παξνύζα δεκνζίεπζε
δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθηε ηεο θαη ε Δπηηξνπή δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
πεξηέρνληαη ζε απηήλ.

Γηαγξαθείηε από απηήλ ιίζηα ζπλδξνκεηώλ | Δλεκεξώζηε ηηο πξνηηκήζεηο ηεο ζπλδξνκήο ζαο

