Oficjalna strona projektu już działa! Wejdź na: www.pecos4smes.eu .

Najnowsze wiadomości!
Polub nas na Facebooku
Śledź nas na Delicious
Śledź nas na Twitterze

Trzecie spotkanie we Włoszech: Trzecie spotkanie w projekcie miało
miejsce w Mediolanie (IT). Partnerzy przedyskutowali postęp projektu
oraz ostatnie kroki niezbędne do zamknięcia projektu.

Misja
23 Doroczny Kongres EBN: Partnerzy projektu wzięli udział w 23
Zwiększ przychód
z międzynarodowego

Dorocznym Kongresie EBN w Lleida (ES). Kongres był w szczególności
zorientowany na ekonomię i wzrost gospodarczy.

e-handlu!
PECOS4SMEs Genie: PECOS4SMEs Genie to zautomatyzowany

Poznaj konsorcjum

system, przy pomocy którego można stworzyć swoją indywidualną
strategię e-commerce w oparciu o cechy indywidualne. Narzędzie to



P1| Eurocrea Merchant - IT



P2| Crystal Clear Soft - GR



P3| OHENNENNOH BV - NL



P4| OAKE Associates - UK



P5| FAVINOM Consultancies CY

będzie wkrótce dostępne do użytku publicznego.
PECOS4SMEs Gra e-Commerce: Gra na temat e-handlu oferuje MŚP
zabawny i atrakcyjny sposób uczenia się o e-handlu. Gra będzie
dostępna już niedługo.
Końcowa konferencja projektu: Końcowa konferencja odbędzie się



P6| E.B.N. - BE



P7| DANMAR COMPUTERS -

szerszej publiczności.

PL

Pamiętaj, aby odwiedzać stronę PECOS4SMEs i nasz e-Commerce

w listopadzie tego roku, w celu przedstawienia rezultatów projektu

blog!

Wykorzystanie internetu jako kanału handlu
międzynarodowego!
Przyspiesz handel zagraniczny z PECOS4SMEs – Kompletny program
szkoleniowy dla MŚP, które chcą wejść na inne rynki.

Podejście
- Identyfikacja potrzeb MŚP w zakresie handlu międzynarodowego
- Stworzenie planu działania dla poprawienia obecnych praktyk

- Podpowiedź dla MŚP, jakie działania powinny podjąć
- Spersonalizowany plan działania na wybrane tematy
- Obserwacja postępu MŚP

polub na Facebooku | znajdź na Delicious |śledź na Twitterze
Więcej informacji pod adresem e-mail info@pecos4smes.eu lub na stronie www.pecos4smes.eu.
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

