Bezoek onze website: www.pecos4smes.eu .

Ons nieuws
Like us op Facebook
Volg ons op Delicious
Volg ons op Twitter
Vertel Een Vriend

Derde ontmoeting in Milaan: De derde project ontmoeting vond plaats
in Milan (IT). De partners bespraken de laatste onwikkelingen binnen
het project en de laatste stappen die nodig zijn om het project succesvol
te kunnen afronden.

Missie
EBN 23ste Jaarlijkse Congres: De partners namen deel aan het 23ste
Omzet vergroten uit eCommerce over de grens!

EBN Congres in Lleida (ES). Het congres richtte zich in het bijzonder op

Het Consortium
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entrepreneurship en economische groei.
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geautomatiseerd systeem met behulp waarvan MKB-ers hun eigen,
P1| Eurocrea Merchant - IT

gepersonaliseerde e-commerce strategie kunnen opzetten, gebaseerd
op hun individuele karakteristieken. De Genie komt binnenkort voor u

P2| Crystal Clear Soft - GR

online.

P3| OHENNENNOH BV - NL

PECOS4SMEs e-Commerce Game: De e-Commerce Game biedt
MKB-ers de mogelijkheid op een interactieve manier die fun is meer te

P4| OAKE Associates - UK

weten te komen over e-commerce. . De game komt binnenkort voor u
online.

P5| FAVINOM Consultancies CY

Project Slotonferentie: De slotconferentie van het project zaal in
December van dit jaar plaats vinden. Op de conferentie zullen de

P6| E.B.N. - BE

project resultaten worden gepresenteerd aan een breed publiek.

P7| DANMAR COMPUTERS -

Blijf op de hoogte over e-commerce over de grens en bezoek onze

PL

PECOS4SMEs website en ons e-commerce blog!

Gebruik het internet gebruik als een verkoop kanaal over
de grens!
Geef uw e-commerce over de grens een boost met PECOS4SMEs een
compleet trainingsprogramma voor MKB-ers om online in het buitenland
te verkopen.

Aanpak
- Eerst worden de behoeften geanalyseerd
- Dan wordt een actieplan gegenereerd om de huidige situatie te
verbeteren
- Vervolgens worden acties gesuggereerd om concreet mee aan de slag
te gaan
- Deze acties vormen de basis voor een gepersonaliseerd trainingsplan
Produce a personalised training plan based on selected actions
- Vervolgens kan de geboekte vooruitgang worden bijgehouden

like op Facebook | vind ons op Delicious |volg ons op Twitter | vertel een vriend
Voor aanvullende informatie svp mail naar info@pecos4smes.eu of bezoek www.pecos4smes.eu.
Dit project werd gefinancierd met de steun van de
Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor
deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de
Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

