Η επίζημη ιζηοζελίδα ηος έπγος έσει ανέβει! Επιζκεθηείηε μαρ κάνονηαρ κλικ εδώ: www.pecos4smes.eu .

Τα ηελεςηαία μαρ νέα!
Ακολοςθήζηε μαρ ζηο
Delicious
Ακολοςθήζηε μαρ ζηο
Twitter



Η Δημοζκόπηζη για ηιρ Επισειπήζειρ είναι διαθέζιμη! Η
δημοζκόπηζη ζκοπεύει να ζςγκενηπώζει ηιρ απότειρ ηυν
μικπομεζαίυν επισειπήζευν αναθοπικά με ηο Ηλεκηπονικό

Ππουθείζηε ζε έναν θίλο

Εμπόπιο και να αναγνυπίζει ηιρ ανάγκερ ηοςρ.



Αποζηολή

ζςγκεκπιμένη δημοζκόπηζη θα ζςγκενηπώζει ηιρ απότειρ ηυν
καηαναλυηών ζσεηικά με ηιρ ηλεκηπονικέρ αγοπέρ, εξάγονηαρ

Αύξηζη ηυν κεπδών από ηο
Ηλεκηπονικό Εμπόπιο!

έηζι ζςμπεπάζμαηα για ηιρ πποζδοκίερ πος έσοςν από ηο
Ηλεκηπονικό Εμπόπιο.



Γνωπίζηε ηο Εηαιπικό
Σσήμα

Η Δημοζκόπηζη για ηοςρ Καηαναλυηέρ είναι διαθέζιμη! Η

Το έπγο PECOS4SMEs ξεκίνηζε. Δείηε μια διαδπαζηική
παποςζίαζη για ηιρ κύπιερ πλεςπέρ ηος PECOS4SMEs εδώ.



Η εναπκηήπια ζςνάνηηζη ηος έπγος PECOS4SMEs, έλαβε
σώπα ζηην Αθήνα,ζηιρ 8-9/01/2013.



P1| Europea Merchant - IT



P2| Crystal Clear Soft - GR



P3| OHENNENNOH BV - NL



P4| OAKE Associates - UK



P5| FAVINOM Consultancies CY

Διαβάζηε πεπιζζόηεπα...

Αξιοποιώνηαρ ηο Διαδίκηςο ζαν μέζο διαζςνοπιακών
πωλήζεων!



P6| E.B.N. - BE



P7| DANMAR COMPUTERS -

Δίνονηαρ ώθηζη ζηο Ηλεκηπονικό Διαζςνοπιακό Εμπόπιο με ηο

PL

PECOS4SMEs- Ένα πλήπερ ππόγπαμμα καηάπηιζηρ, πποκειμένος οι
μικπομεζαίερ επισειπήζειρ να διειζδύζοςν ξένερ αγοπέρ.

Η πποζέγγιζη πος ακοςλοςθούμε
- Αναγνώπιζη ηυν αναγκών πος έσοςν οι μικπομέζαιερ επισείπηζειρ
ζσεηικά
με
ηιρ
διαζςνοπιακέρ
πυλήζειρ
- Υλοποίηζη ενόρ πλάνος δπάζηρ πποκειμένος να βεληιυθούν οι
ςθιζηάμενερ
ππακηικέρ
ηηρ
επισείπηζηρ
- Πποηποπή ηηρ μικπομεζαίαρ επισείπηζηρ να επιλέξει ηιρ δπάζειρ πος
θα
ενζυμαηυθούν
- Παπαγυγή ένορ εξαηομικεςμένος πλάνος καηάπηιζηρ βαζιζμένο ζηιρ
επιλεγμένερ
δπάζειρ
- Παπακολούθηζη πποόδος πος ππαγμαηοποιεί η μικπομεζαία
επισείπηζη

Ακολοςθείζηε μαρ ζηο Delicious |Ακολοςθείζηε μαρ ζηοTwitter | Ππουθείζηε ζε έναν θίλο
Για επιπλέον πληποθοπίερ
ζηο www.pecos4smes.eu.

ζηείληε

μαρ

email

ζηο info@pecos4smes.eu ή

επιζκεθηείηε

μαρ

Το ζσέδιο αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ
Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκηη ηηρ και η
Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν σπήζη ηυν πληποθοπιών πος πεπιέσονηαι
ζε αςηήν.
Διαγπαθείηε από αςηήν λίζηα ζςνδπομηηών | Ενημεπώζηε ηιρ πποηιμήζειρ ηηρ ζςνδπομήρ ζαρ

