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A ProMES project nemzetközi
kezdeményezés annak érdekében, hogy
támogassa vállalkozások külföldi
megjelenését
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Általános tapasztalat, hogy azok a
vállalkozások, amelyek részt vesznek
rendszeres kommunikációs auditokon,
sokkal hatékonyabban és sikeresebben
adják el termékeiket és szolgáltatásokat
idegen nyelvű és más kultúrájú piacokon.
Azzal, hogy a vállalkozások jelentkeznek
az audit során történő átvilágításra,
kommunikációs
és
interkulturális
készségekre tesznek szert. Mindez
megmutatkozik éves bevételükben és
vállalkozási sikerességükben is.

Esély üzleted
nemzetközivé
tételére
Hogyan viselkedjünk multikulturális
üzleti környezetben?

A ProMES segíti a vállalkozásokat nyelvi
problémáik megoldásában és az export
során jelentkező kulturális akadályok
leküzdésében.

A projektet az Európai Unió LLP
programja finanszírozza.

Saját vállalati auditálásának érdekében
lépjen kapcsolatba a következő
vállalatokkal, intézményekkel:
semantica@btinternet.com
www.promes-project.eu

www.promes-project.eu

A ProMES-ről

Háttér

ProMES (Promoting Multilingualism in
Exporting SMEs by Communication) program.
A rövidítés jelentése: Kommunikáció és
többnyelvűség segítségével kis-, és közepes
vállalkozások exportjának támogatása

A projekt célcsoportjai olyan kis- és közepes
vállalkozások és kereskedők, akik bővíteni
kívánják exportjukat vagy új célpiacokra
akarnak betörni (Európán belül és kívül). A
project segíti a vállalkozásokat kommunikációs
(nyelvi és kulturális) problémáik leküzdésében.
A projekt módszereit, szolgáltatásait olyan más
szervezetek is hasznosíthatják, amelyek
nemzetközi kapcsolatok kialakítását és
bővítését tűzik ki célul, s amelyeknek
szükségük
lehet
képzett
auditorokra
kommunikációs rendszereik átvilágítása és
fejlesztése érdekében.

A projekt kétéves együttműködésen alapul a
Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara Trencséni
Regionális Kirendeltsége, a Nagy-Britanniában
működő Semantica Ltd, a magyarországi EuroFriend Változáskezelési Tanácsadó Kft, a
Barcelónai Kereskedelmi Kamara és a cseh
Uherske Hradiste-i Kereskedelmi Kamara
részvételével. A program célja a nemzetközi
kommunikációs képzés támogatása a Semantica
Ltd. által kidolgozott képzési anyag segítségével.
A ProMES projekt üzletembereknek és
vállalkozóknak kifejlesztett speciális üzleti
módszereket és az export növelését szolgáló
kézikönyvet ad. Multikulturális Európa eszméjén
alapulva olyan platformot biztosít, amely
figyelembe veszi a vállalkozások eltérő jellegét,
mégis egységes európai elveken alapuló
megoldásokat nyújt kommunikációs problémák
megoldására
vállalkozások
auditálásnak
módszereivel és eszközeivel.
A ProMES projekt az üzleti szektornak olyan
lehetőséget biztosít, amelynek igénybe vételével
a vállalkozás növelheti éves bevételét, és új,
határokon átnyúló üzleti lehetőségeket teremt
saját maga számára.

A kis- és közepes vállalkozások köre az,
amely leginkább hátrányban van nyelvi és
kommunikációs nehézségek miatt. Az európai
KKV-k 20 százaléka jelentette, hogy üzletektől
esett
el
rossz
kommunikáció
miatt.
Tanulmányok is mutatják (ELAN, Hagen,
2006),
hogy
kommunikációs
stratégia
kialakítása és megvalósítása 44, 5%-os
növekedést eredményezhet a külföldi piacokra
irányuló export méretében.
Az
Export
Kommunikációs
Auditorok/Konzultánsok képzése új tanácsadók
generációját hozza létre az export iparág
számára. A project területi menedzserek által
irányított újszerű képzési programból áll,
amely a partner intézmények szervezésében
valósul meg.

Idézetek auditált vállalatoktól
“A jelentés több olyan területet említ,
amelynek fejlesztése nélkülözhetetlen új
piacokra történő belépés esetén.”
(Európai KKV)
“Köszönöm szépen. Nagyon elégedett
vagyok a megállapításokkal, s örömmel
alkalmazom javaslataikat.” (Európai KKV)
“Nagyon széleskörű, jó szolgáltatás.”
(Európai KKV)
“Nagyon értékes tapasztalat. Több olyan
javaslat született, amelynek megvalósítása
mindenképpen szükségszerű.”
(Európai KKV)
“Az auditot nagyon hasznosnak ítéljük.
Már több, a konzultánsok által ajánlott
javaslatot
megvalósítottunk.
Aktívan
tovább fogunk dolgozni a javaslatok
megvalósításán.”
(Európai KKV)
“Jó tanácsokat kaptunk, különösen a
weboldallal kapcsolatban.” (Európai KKV)
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