www.learning-e-business.net
Kapcsolattartó partnere:
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Makóné Süli Gabriella
Tel.: 36 429-612, 111-es mellék
Fax: 36 323-615
E-mail: gabriella.mako@hkik.hu

Projektkoordinálás ügyében:
Handwerkskammer Bildungszentrum Münster
Alexa Pieper
Echelmeyerstr. 1-2
48163 Münster
Tel.: 00 49 (0) 2 51 - 705 1485
Fax: 00 49 (0) 2 51 - 705 1428
E-mail: alexa.pieper@hwk-muenster.de
www.hwk-muenster.de

Marketing stratégia
Interneten megszerezhető tudás
Ügyfélkapcsolatok menedzsmentje
Egyénre szabott tanulás
Direkt Marketing
E-Business szakértők találkozása

Mi az e-Business?
Az e-Business mindenek előtt az üzleti folyamatok – elsősorban a
vállalata és vevői, vagy a vállalata és más vállalatok közötti kommunikáció – ésszerűsítésének eszköze.
A hatás: időt és pénzt takarít meg!

Mi az e-Learning?
Az e-Learning egy Interneten elérhető digitális tananyagot tartalmazó és önálló tanulást segítő oktatási módszer. A „www.
learning-e-business.net“ egy olyan tanulási platform, melyen
az Internetes üzletvitelt vállalatára szabottan Internetes oktatás
keretében lehet megismerni.

A költségek és hasznok rövid áttekintése
Az e-Business projektek sikeres tervezése a teljes terv sikerének
lényeges eleme. Sok e-Business projekt kifejlesztésével még min-

A helyes stratégia megtalálása

dig elégedetlenek a vállalkozók. Annak érdekében, hogy Önöknél

Az e-Business sok vállalat számára a hagyományos tevékenysé-

jék tetemes költségek, a „learning e-business“ segítséget nyújt

gek továbbfejlesztésének kiegészítését jelenti. A „learning e-bu-

az e-Business gyakorlati alkalmazásához.

sikeresek legyenek az e-Business projektek, és vállalatát ne terhel-

siness“ lépésről-lépésre megmutatja, hogy milyen esélyeket és
lehetőségeket kínál az e-Business az Ön vállalata számára. Ennek
során az e-Business körüli kérdésekkel is foglalkozunk:
• Milyen hasznot kínál az e-Business vállalatom számára?

Szakértők találkozása
A „learning e-business“ lehetőséget kínál arra, hogy kérdéseket
tegyen fel tapasztalt oktatóknak – akik többek között a marke-

• Szerezhetek új vevőket?

ting, a jog és az Internet-technológia területén tevékenykednek –,

• Milyen magasak a költségek?

vagy arra, hogy e-Business szakértőkkel, valamint más vállalatok-

• Milyen know-how szükséges?

kal folytassanak tapasztalatcserét. Az információk, ellenőrző lis-

• Mi a helyzet az Internet biztonságával?
• Még jobban kiszolgálhatom/támogathatom törzsvevőimet?

ták és útmutatók előre meghatározott tanfolyami időpontoktól
függetlenül rendelkezésére állnak egyéni továbbképzéséhez.
Kiegészítésképpen témára szakosodott műhelymegbeszéléseket

• Fokozhatom a termelékenységemet?

(workshopokat) kínálunk, ahol kibővítheti és elmélyítheti az e-Bu-

• Optimalizálhatók és olcsóbbá tehetők az igazgatási folyamatok?

siness területén megszerzett tapasztalati tudását.

