PECOS4SMEs
Δξσηεκαηνιόγην Δπηρεηξήζεσλ

Το ζσέδιο αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα
δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν σπήζη
ηωνπληποθοπιών πος πεπιέσονηαι ζε αςηήν.

Η παξνύζα έξεπλα απνηειεί κέξνο ησλ ελεξγεηώλ ηνπ έξγνπ PECOS4SMEs θαη ζθνπό έρεη
λα ζπγθεληξώζεη ηηο απόςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ
αλαθνξηθά κε ην ειεθηξνληθό εκπόξην.
Παξαθαινύκε πξαγκαηνπνηήζηε ηελ επηινγή πνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη ζε θάζε κηα από
ηηο παξαθάησ ιίζηεο:
Υώξα









Βέιγην
Κύπξνο
Διιάδα
Ιηαιία
Οιιαλδία
Πνισλία
Η.Β.
Άιιε

Φύιν

Ηιηθηαθή Οκάδα

 Άξξελ
 Θήιπ






20 - 35
36 - 50
51 - 65
>65

Αλ έρεηε επηιέμεη "Άιιε" ζηε ιίζηα "Υώξα", παξαθαινύκε
πξνζδηνξίζηε:
Πνηνί από ηνπο παξαθάησ επηρεηξεκαηηθνύο
επηρεηξεκαηηθέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο;

ηνκείο

πεξηγξάθεη

θαιύηεξα

ηηο

Γεσξγία, Γαζνθνκία θαη Αιηεία
Βηνκεραλία
Παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ θαη θιηκαηηζκνύ
Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην, Δπηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ
Παξνρή θαηαιύκαηνο θαη παξνρή ππεξεζηώλ εζηίαζεο
Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο
Σέρλεο, δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία
Γξαζηεξηόηεηεο λνηθνθπξηώλ σο εξγνδνηώλ: Αδηαθνξνπνίεηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξάγνπλ
δξαζηεξηόηεηεο ησλ λνηθνθπξηώλ γηα ηδία ρξήζε
Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε)
1. Πξαγκαηνπνηείηε πσιήζεηο πξντόλησλ ζε πειάηεο από άιιεο ρώξεο;
Ναη - θαηά κέζν όξν, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν
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Ναη - θαηά κέζν όξν, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα
Ναη - θαηά κέζν όξν πεξηζζόηεξν από κία θνξά ηελ εβδνκάδα
Ναη - θαηά κέζν όξν, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα
Όρη
2. Πξαγκαηνπνηείηε πσιήζεηο ππεξεζηώλ ζε πειάηεο από άιιεο ρώξεο;
Ναη - θαηά κέζν όξν, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν
Ναη - θαηά κέζν όξν, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα
Ναη - θαηά κέζν όξν πεξηζζόηεξν από κία θνξά ηελ εβδνκάδα
Ναη - θαηά κέζν όξν, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα
Όρη

3. Πνηα από ηα παξαθάησ ζαο πξνβιεκαηίδνπλ ζρεηηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο
αγνξέο κέζσ Δηαδηθηύνπ;
Αλεζπρία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο
Δκπηζηνζύλε κεηαμύ θαηαλαισηώλ θαη πξνκεζεπηώλ
Υξεώζεηο ππεξεζηώλ κεζόδσλ πιεξσκώλ (paypal, ηξαπεδηθή κεηαθνξά, πηζησηηθέο θάξηεο)
Αλεζπρία γηα ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία όηαλ ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθό
λόκηζκα
Αλεζπρώ κήπσο πέζσ ζύκα απάηεο
Έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο (π.ρ.κε αζθαιείο πιεξσκέο)
Έιιεηςε δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο
Με εμνημείσζε κε ππεξεζίεο πιεξσκώλ
Θέκαηα δηαλνκήο
Γηεζλείο θαλνληζκνί
Έιιεηςε αιιειεπίδξαζεο κε άιιεο θνπιηνύξεο
Η αβεβαηόηεηα γηα ην θαηά πόζνλ ππάξρεη δήηεζε
Αλεζπρία γηα ηελ δεκηνπξγία εκπνξηθνύ ζήκαηνο από ην κεδέλ
Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε):

4. Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε έρεηε επηζεκάλεη ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ
πιεξνθνξηθήο ζαλ έλα πηζαλό πξόβιεκα, παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε πνηεο λνκίδεηε όηη
είλαη νη αδπλακίεο ζαο ή πνπ ζε πνηα ζεκεία ζα κπνξνύζαηε λα βειηησζείηε;
Η βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ κνπ ζηελ πιεξνθνξηθή ζα κε βνεζνύζε λα επεθηαζώ ζην Ηιεθηξνληθό
Επωηημαηολόγιο Επισειπήζεων
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Δκπόξην
Βαζηθέο δεμηόηεηεο πιεξνθνξηθήο
Καηαλαισηηθή λνεκνζύλε ζην Γηαδίθηπν
Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο
Αζθάιεηα ππνινγηζηώλ / Γηαδηθηύνπ
Σερλνινγίεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ
5. Πξαγκαηνπνηείηε πσιήζεηο κέζσ Δηαδηθηύνπ;
Ναη
Όρη (Αλ απαληήζαηε Όρη παξαθαιόπκε πξνρσξήζηε ζηελ Δξώηεζε 19)
6. ε πνηεο από ηηο παξαθάησ ρώξεο έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηα
ηειεπηαία 3 ρξόληα;
Βέιγην
Κύπξνο
Διιάδα
Ιηαιία
Οιιαλδία
Πνισλία
Ηλσκέλν Βαζίιεην
Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε):
7, Πνην πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ ζαο ζεσξείηε όηη πξνήιζε από εγρώξηεο θαη πνην
δηαζπλνξηαθέο
πσιήζεηο;
<10%;

11-30%;

31-50%

51 -75%

>75%

Πσιήζεηο
Δζσηεξηθνύ
Πσιήζεηο Δμσηεξηθνύ

8.1. ε πνην επίπεδν ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;
Επωηημαηολόγιο Επισειπήζεων
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Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα κε ειεθηξνληθή θόξκα παξαγγειίαο πνπ απνζηέιιεηαη
ειεθηξνληθά
Δπί ηόπνπ αγνξά κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
Σειεθσληθή παξαγγειία

8.2. Σν ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ ζαο εκπνξίνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζηελ επηρείξεζεο ή ην έρεηε
αλαζέζεη ζε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο;
Μέζα ζηελ επηρείξεζε
Με αλάζεζε ζε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο

8.3. Πόζν ζίγνπξνη αηζζάλεζηε σο πξνο ηα παξαθάησ, όηαλ παξέρεηε ηηο ππεξεζίεο /
πξντόληα ζαο κέζσ Δηαδηθηύνπ: <0: δελ είκαη ζίγνπξνο/ε - 5: είκαη πνιύ ζίγνπξνο/ε>:
0

1

2

3

4

i. Βαζηθή παξνπζίαζε πξντόλησλ / ππεξεζηώλ
(αλαδεηήζεηο,
θίιηξα,
εληνιέο
ηαμηλόκεζεο,
πξνώζεζε)
II. Απαηηήζεηο δεδνκέλσλ (δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ
πξντόλησλ, εηθόλεο, ραξαθηεξηζηηθά, κεηαδεδνκέλα)
III. ηξαηεγηθέο πξνώζεζεο
ίλ. Δλζσκάησζε κε εθηόο δηαδηθηύνπ πξνσζεηηθή
δξαζηεξηόηεηα

8.4. Με πνίεο από ηηο παξαθάησ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξνληθό εκπόξην, είζηε
εμνηθεησκέλνη;
Βειηηζηνπνίεζε Μεραλώλ Αλαδήηεζεο (SEO)
Σνπνζέηεζε Μεραλώλ Αλαδήηεζεο
Pay Per Click (PPC)
Φηινμελνύκελεο ηζηνζειίδεο Η-Δκπνξίνπ (e.g., Yahoo’s Merchant Solutions)
Δξγαιεία δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ
Έηνηκα πξόηππα ηζηνζειίδσλ γηα Η-Δκπόξην
Λνγηζκηθό εκπνξηθνύ δηαθνκηζηή αλνηρηνύ θώδηθα (Open source merchant Software)
Επωηημαηολόγιο Επισειπήζεων
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Δμαηνκίθεπζε ιεηηνπξγηώλ (αληηκεηώπηζε κε βάζε ην πξνθίι ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ πξνεγνύκελε
αιιειεδπίδξαζε κε ηελ ηζηνζειίδα)
Υξεζηηθόηεηα Σερλνινγηώλ Ιζηνύ
Ρπζκόο κεηαηξνπήο (Conversion Rate)
Σνπηθό Η-Δκπόξην (π.ρ. Groupon)
Μνληεινπνίεζε ρξήζηε (User Modeling)
Υαξηνγξάθεζε Γεδνκέλσλ (Data Mapping)
Δμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ ζε ρξήζηεο (Personalised Recommendation Systems)

8.5. Γλσξίδεηε πσο λα θάλεηε ηηο ειεθηξνληθέο ζαο πξνζθνξέο λα αιιειεπηδξνύλ κε ηηο
ιεηηνπξγηθόηεηεο βειηηζηνπνίεζεο κεραλώλ αλαδήηεζεο (SEO ) θαη ηελ Pay Per Click
(PPC);
Ναη
Όρη

8.6. Είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε Cookies γηα ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ ππεξεζηώλ πξνο
ηνπο θαηαλαισηέο;
Ναη
Όρη
8.7. Υξεζηκνπνηείηε δείθηεο απόδνζεο πσιήζεσλ;
Ναη
Όρη

8.8. Πόζν ζίγνπξνη/εο είζηε όηη θαηαλνείηε ηα παξαθάησ <0: θαζόινπ - 5: πνιύ>:
0

1

2

3

4

i. Βαζηθέο αξρέο πνπ ελζαξξύλνπλ ηνπο επηζθέπηεο λα
αγνξάζνπλ
ii. Βαζηθέο αξρέο επρξεζηίαο θαη πεηζνύο γηα ηελ
αλαδήηεζε, πινήγεζε θαη πεξηήγεζε
Επωηημαηολόγιο Επισειπήζεων
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0

1

2

3

4

iii. Βαζηθέο ρξεζηηθόηεηαο θαη νη αξρέο πεηζνύο γηα ην
ζρεδηαζκό ζειίδα ηνπ πξντόληνο
iv. Οπζηώδε ρξεζηηθόηεηα & ηερληθέο πεηζνύο γηα ηελ
παξνρή κηαο νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο αγνξώλ γηα
παιηνύο θαη λένπο επηζθέπηεο
v. Πώο ην θαιάζη αγνξώλ κπνξεί λα βειηησζεί ώζηε λα
απμεζνύλ νη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη ρξήζηεο

8.9. Έρεηε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο γηα ηηο πσιήζεηο ή ηηο επηζηξνθέο πξντόλησλ;
Ναη
Όρη
8.10. Ση ζαο εκπνδίδεη λα επεθηείλεηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ;
Οηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί
Η παγθόζκηα ή επξσπατθή αβεβαηόηεηα ζηελ αγνξά
Δμεηδηθεπκέλα πξντόληα
Έιιεηςε δεμηνηήησλ / γλώζεσλ
Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε)
8.11. Από πνπ αληιείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Εμαγσγέο/Πσιήζεηο;
Δκπνξηθέο ελώζεηο (π.ρ. ΔΒΔΑ)
Σνπηθά θπβεξλεηηθά γξαθεία
Δζληθνί θνξείο δεκνζίσλ επελδύζεσλ
Αλεπίζεκεο πεγέο (θίινπο, επαθέο θιπ)
Γηαδίθηπν
πκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο
Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε)

8.12. Απνηειεί ε γιώζζα εκπόδην θαηά ηελ δηεμαγσγή ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ εθηόο
ζπλόξσλ;
Ναη
Επωηημαηολόγιο Επισειπήζεων
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Όρη
Μεξηθέο θνξέο
Παξαθαινύκε

πξνζδηνξίζηε

πσο

μεπεξάζαηε

απηά

ηα

πξνβιήκαηα:
9. Από πνηεο από ηηο παξαθάησ ρώξεο ηεο ΕΕ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο
πξντόλησλ/ππεξεζηώλ ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα;
Βέιγην
Κύπξνο
Διιάδα
Ιηαιία
Οιιαλδία
Πνισλία
Ηλσκέλν Βαζίιεην
Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε):
10. Πνην από ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηε ζεκαληηθά θαηά ηελ πώιεζε ησλ
πξντόλησλ / ππεξεζηώλ ζαο κέζσ Δηαδίθηπνπ; <0: Δελ έρεη ζεκαζία - 5: Πνιύ ζεκαληηθό>:
0

1

2

3

4

i. Αζθαιείο κεζόδνη πιεξσκήο κέζσ
αμηόπηζησλ θνξέσλ
II. Μεζόδνη θαη θόζηε απνζηνιήο
III. Παξαθνινύζεζε ησλ παξαγγειηώλ
iv. Γπλαηόηεηεο δεηύζδπζεο ζηελ αγνξά
v. Αληαγσληζκόο
vi. Άιιν (δηεπθξηλίζηε)
Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε):

11. Όηαλ ζπλνκηιείηε κε έλαλ αγνξαζηή εθηόο ζπλόξσλ, πνηα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη
ζεκαληηθά γηα ζαο; <0: Δελ έρεη ζεκαζία - 5: Πνιύ ζεκαληηθό>:
Επωηημαηολόγιο Επισειπήζεων
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0

1

2

3
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5

i. Ηιεθηξνληθή ζπλνκηιία (Chat)
II. Σειέθσλν (θαλνληθόο αξηζκόο)
III. Σειέθσλν (ρσξίο ρξέσζε)
iv. Σειέθσλν (επηζηξνθή θιήζεοcall back)
v. Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν - Email
vi. Φόξκα Δπηθνηλσλίαο
vii. πλνκηιία κέζσ Skype
viii. Άιιν (δηεπθξηλίζηε)
Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε):

12. Πνηα ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο ζεσξείηε όηη είλαη ζεκαληηθά; <0: Δελ έρεη ζεκαζία - 5:
Πνιύ ζεκαληηθό>:
0

1

2

3

4

i. Δπαγγεικαηηθόο ζρεδηαζκόο
ii. θξαγίδεο Δκπηζηνζύλεο ( Trust Seals -δειώλεη
όηη νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη κε αζθάιεηα)
iii. πζηήκαηα αληακνηβήο ηνπ θαηαλαισηή πίζηεο
iv. Δηδνπνηήζεηο πξνζθνξώλ
v. Δλεκεξσηηθό Γειηίν (Newsletter)
vi. Οκάδεο ζπδήηεζεο (Discussion forum)
vii. Παξνπζία ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο
viii. αθήο θαη γξήγνξε πινήγεζε (π.ρ. πώιεζε
κε έλα θιηθ)
ix. ρόιηα πειαηώλ γηα πξντόληα πνπ αγόξαζαλ
Επωηημαηολόγιο Επισειπήζεων
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x. Τςειήμ θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα ησλ
κεραλώλ αλαδήηεζεο
xi. Πνηθηιία κεζόδσλ πιεξσκήο (ρξεσζηηθέο,
πηζησηηθέο θάξηεο ή εκβάζκαηα)
i. Άιιν (δηεπθξηλίζηε)
i. Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε)

13. Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο π.ρ. Wikitude.me?
Ναη
Όρη

13.1. Αλ απαληήζαηε "Ναη" ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε, βξήθαηε ρξήζηκε ηελ εθαξκνγή;
Ναη
Όρη

Η εηαηξεία ζαο θαη νη πειάηεο
ε απηήλ ηελ ζεηξά εξώηεζεσλ ζα δηεπθξηληζηεί πόζν ηα πξνζθεξόκελα πξντόληα ή νη ππεξεζίεο
ηηο εηαηξείαο ζαο ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ ι.ρ.
Γηα πνηόλ ιόγν νη θαηαλαισηέο ζα επέιεγαλ λα ζπλδηαιιαγνύλ καδί ζαο θαη όρη κε θάπνηα άιιε
εηαηξεία;
Ση πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζαο πνπ άιιεο δελ πξνζθέξνπλ;
14. Εζείο ζπκθσλείηε όηη νη αθόινπζεο πξαθηηθέο ζπλζέηνπλ κηα πξόηαζε πξνζηηζέκελεο
αμίαο πνπ ζα ελζαξξύλεη ηνλ πειάηε λα αγνξάζεη από εζάο; <0: Δελ ζπκθσλώ - 5:
πκθσλώ απόιπηα>
0

1

2

3

4

I. Δμαηνκίθεπζε / πξνζαξκνγή ππεξεζηώλ πξνο
ηνλ θαηαλαισηή
II. Η ηερληθή «Δγγύζε ρακειόηεξεο ηηκήο»
III. Γηεπθόιπλζε ησλ ζπλαιιαγώλ κέζσ ηεο
δηαρείξηζεο ησλ παξάδνζεσλ ησλ πξντόλησλ
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15. Πνηνπο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε πην ζεκαληηθό θαηά ηελ επηινγή
ελόο παθέηνπ ινγηζκηθνύ γηα ηε ππνζηήξημε ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ; (0:
ιηγόηεξν ζεκαληηθό ζε 10: πην ζεκαληηθό)
0

1

2

3

4

i. Λεηηνπξγηθόηεηα
II. Τπνζηήξημε γηα δηαθνξεηηθά επηρεηξεκαηηθά
κνληέια
III. Δξγαιεία
δηαδηθαζηώλ

κνληεινπνίεζεο

iv.
Γηαρείξηζε
δηεπαθήο
αλαθνξώλ/ζηαηηζηηθώλ

επηρεηξεκαηηθώλ
θαη

έθδνζε

v. Απόδνζε θαη επεθηαζηκόηεηα
vi. ύλδεζε κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ηεο
επηρείξεζεο
vii. πκκόξθσζε κε πξόηππα
viii. Τπνζηήξημε γηα δηάθνξεο γιώζζεο θαη ηνπηθέο
ηδηαηηεξόηεηεο
i. Τπνζηήξημε ηνπηθώλ θόξσλ επί ησλ πσιήζεσλ
θαη θαλόλσλ απνζηνιήο (shipping)

16. Νηώζεηε όηη θαηαλνείηε ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα, ηελ
ρσξεηηθόηεηα θαη ηελ επεθηαζηκόηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ζαο;
Ναη
Όρη

17. Λακβάλνληαο ππόςε, ηηο πξνεγνύκελεο απαληήζεηο ζαο, ηη είδνπο πιεξνθνξίεο /
βνήζεηα πηζηεύεηε ζα κπνξνύζαλ λα ππνζηεξίμνπλ θαιύηεξα ηελ επηρείξεζή ζαο ώζηε λα
ελεξγνπνηεζεί πεξηζζόηεξν ζην ΕΓΥΩΡΙΟ ειεθηξνληθό εκπόξην;
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο λα πεηύρεη ζην ειεθηξνληθό εκπόξην
Γλώζε ηεο αγνξάο (Market intelligence)
Δκπηζηνζύλε κεηαμύ εκπόξσλ θαη πξνκεζεπηώλ
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε
Επωηημαηολόγιο Επισειπήζεων
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Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε):

18. Λακβάλνληαο ππόςε, ηηο πξνεγνύκελεο απαληήζεηο ζαο, ηη είδνπο πιεξνθνξίεο /
βνήζεηα πηζηεύεηε ζα κπνξνύζαλ λα ππνζηεξίμνπλ θαιύηεξα ηελ επηρείξεζή ζαο ώζηε λα
ελεξγνπνηεζεί πεξηζζόηεξν ζην ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΟ ειεθηξνληθό εκπόξην;
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο λα πεηύρεη ζην ειεθηξνληθό εκπόξην
Γλώζε ηεο αγνξάο (Market intelligence)
Δκπηζηνζύλε κεηαμύ εκπόξσλ θαη πξνκεζεπηώλ
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε
Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε):

19. Αλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο έξγνπ, ζρεδηαζηεί έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ή ζαο
παξαζρεζνύλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα λα βειηηώζεηε ηηο γλώζεηο / δεμηόηεηεο ζαο
ζην ειεθηξνληθό εκπόξην, ζα ζαο ελδηέθεξε λα ην παξαθνινπζήζεηε;
Ναη
Όρη
Γελ γλσξίδσ

20. Πόζεο ώξεο ζα αθηεξώλαηε γηα λα θαηαξηηζηείηε ζρεηηθά κε ην δηαζπλνξηαθό εκπόξην;
10 – 20 ώξεο
21 – 40 ώξεο
40 ώξεο
Γελ γλσξίδσ
21. Μήπσο ζα ελδηαθεξόζαζηαλ λα κάζεηε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ;
Ναη
Όρη
Γελ γλσξίδσ
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ρόιηα

αο επραξηζηνύκε πνπ ζπκπιεξώζαηε ηελ έξεπλα.
αο παξαθαινύκε κε δηζηάζεηε λα καο πιεξνθνξήζεηε γηα νπνηαδήπνηε ζρόιηα ή ζπζηάζεηο
έρεηε.
Γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινύκε ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζην
info@pecos4smes.eu
ή επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο
www.pecos4smes.eu
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