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Бюлетин №2

Скъпи читатели,

Предлагаме на Вашето внимание втори брой на бюлетин RETAIL. В него ще намерите
интересна и полезна информация от направено проучване за нови умения на
управителите в търговия на дребно, стратегия за конкурентни търговски микро и малки
фирми, 10 конкурентни предимства, удостоверение за качество на търговски фирми.

НОВИ УМЕНИЯ ЗА УПРАВИТЕЛИТЕ В ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

Търговията на дребно и едро е един от най-големите сектори в Европейския
съюз с 11% от БВП. В него функционират 29% от всички европейски фирми и се
осигурява 15% от заетостта в Европа1. Макар и един от най-важните сектори,
търговията е изправена пред множество проблеми, като дълговата криза,
високите нива на безработица, нисък ръст на заплащане, процеси на
преструктуриране, глобализация, интернационализация и др. В резултат на това
доверието и на потребителите, и на търговците намалява.
В началото на проекта беше направено задълбочено проучване сред търговците
на регионално, национално и европейско равнище. На база на набраната
информация бяха очертани необходимите умения и компетенции на бъдещите
търговски мениджъри. Проучването бе фокусирано както върху актуалното
състояние на търговията, така и върху нейното развитието през последните
десет години, като икономическата ситуация, състоянието на заетостта,
покупателната способлност, демографските промени, образованието и добрите
практики.
Новите умения на търговските директори и основните предимства от
прилагането на принципите за гъвкава сигурност в управлението бяха описани.
Докладът е публикуван на английски език с резюме на български на следния
адрес:
http://retail-alliance.eu/products/new-skills-for-retail-managers

1
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален
комитет и Комитета на регионите за установяване на Европейски план за действие в областта на
търговията.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата
се в нея информация.
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СТРАТЕГИЯ ЗА КОНКУРЕНТНИ ТЪРГОВСКИ МСП

Стратегията за конкурентни търговски малки и средни предприятия е доклад, който се
основава на проведеното в началната фаза от проекта проучване. Тя представлява
задълбочен поглед над професионалния профил на бъдещите търговски директори.
В доклада са описани базовите компетенции на бъдещите търговски директори, които ще
им помогнат:
Бързо да се ориентират в новите тенденции;
Да изследват нови пазари, търговски канали и да инвестират във
взаимоотношенията с клиентите;
Да осигурят привлекателни условия на труд и гъвкави форми за постоянно
повишаване на квалификацията;
Да организират процеса на продажби по начин, по който ще управляват по-добре
масовата персонализация и промените в начина на живот на потребителите.
В стратегията са посочени също така и основните пречки/подбуди, които срещат фирмите
при въвеждането на нови методи на обучение, описани са основните предимства за гъвкаво
управление на търговските предприятия и възможните стимули, които да мотивират
търговците да инвестират в обучение на персонала.
Докладът е поместен на английски език с резюме на български на следния адрес:

http://retail-alliance.eu/products/strategy-for-competitive-retail-smes

10 КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

Десетте конкурентни предимства за управление на проекти по гъвкав, ефективен, насочен
към потребителите и благоприятстващ ученето начин, са насочени към търговците и имат за
цел да подобрят работата им чрез фокусиране върху учене през целия живот и устойчини
иновации.
Повече информация

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages-2

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата
се в нея информация.
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ДЕСЕТ СЪВЕТА ЗА УСТОЙЧИВИ ТЪРГОВСКИ ФИРМИ
Декалогът за постигане на устойчивост, основана на знанието се състои от мотивиращи
насоки за ефективна търговия, конкурентоспособни услуги, устойчиви иновации,
предизвикателствата на дигиталната икономика и т.н.
Повече информация

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages

Защо да се включите в Алианса на уменията в сектор търговия?

Участието в обучението по проект RETAIL ще:
Ще спомогне за оцеляването на вашия бизнес;
Ще подобри системата за управление на взаимоотношенията с клиентите и
ефективните стратегии за преодоляване на кризата;
Ще развие необходимите професионални умения;
Ще подобри имиджа на сектора;
Ще промотира интегрирането на ученето по време на работа и гъвкавата
сигурност в сектора;
Ще повиши иновативността;
Ще спомогне за трансфера на знания;
Ще увеличи репутацията на Вашата фирма.

Ако желаете да станете част от Алианса на уменията в сектор „Търговия” моля
изтеглете документ: http://retail-alliance.eu/products/retail-quality-label/ и го изпратете
подписан на адрес: cci@dobrich.net.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата
се в нея информация.
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Втора партньорска среща по проекта в Лайпциг

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата
се в нея информация.

