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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Έκδοση 2 Ιουλίου 2019 

ΤΟ BOOST4YOUTH ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!  

Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά ένα από τα βασικά κομμάτια του έργου Boost4Youth - το 

Genie! Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

νέοι άνθρωποι αλλά και άλλοι χρήστες για να λάβουν μια σειρά από 

προσωποποιημένες οδηγίες ώστε να βελτιώσουν τη start-up τους και τις 

διασυνοριακές συναλλαγές τους. Αυτές οι οδηγίες θα είναι προσαρμοσμένες σε 

τρεις βασικούς τομείς, ο κάθε ένας από τους οποίους θα έχει τις δικές του ενότητες:  

• Αγροτικά προϊόντα 

o Παραγγελίες 

o Αποστολές 

• Τουρισμός 

o Κρατήσεις 

• Κτηματομεσιτικά 

o Αγορά 

o Σύναψη συμβολαίου 

Εκτός από αυτές τις μοναδικές ενότητες, θα υπάρχουν τέσσερις πιο κοινές και στους 

τρεις τομείς: 

• Πληρωμές 

• Επικοινωνία 

• Παροχή υπηρεσιών 

• Προώθηση 

Παρακολουθείτε αυτό χώρο για ανακοίνωση όταν ολοκληρωθεί το Genie!  

Βοηθώντας νέους ανθρώπους να γίνουν 

ψηφιακοί επιχειρηματίες μέσα από 

προσωποποιημένες ψηφιακές στρατηγικές  

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ 

ΑΝΥΠΟΜΟΝΗΣΙΑ ΤΟ 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ! 

Οι εταίροι του Boost4Youth θα 

διοργανώσουν τη 2η διακρατική 

συνάντηση τους στο 

Εδιμβούργο, Σκωτία, στα 

γραφεία της CIVIC. Θα εξετάσουν 

την πρόοδο του έργου και θα 

συζητήσουν πως θα 

προχωρήσουν και πως επιτύχουν 

ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.  

Αναμένετε ενημερώσεις για τη 

2η συνάντηση μας στην 

ιστοσελίδα μας!  
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ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η σύμπραξη του Boost4Youth έχει δημιουργήσει έναν αριθμό από έγγραφα που θα 

υποστηρίξουν την μετέπειτα δουλειά της. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε 

περισσότερα!  

H Αναφορά της Φάσης του Εξορθολογισμού αναλύει την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται οι νέοι επιχειρηματίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές 

συναλλαγές σε κάθε μια από τις χώρες εταίρους καθώς και σε άλλες χώρες  με 

υψηλές επιδόσεις στους συγκεκριμένους τομείς. Η αναφορά αναλύει τα κενά 

μεταξύ των χωρών εταίρων και των υψηλών επιδόσεων χωρών, ενημερώνοντας 

πως θα προχωρήσει το Boost4Youth. 

Κάθε χώρα εταίρος συνέθεσε μια Αναφορά για την Επαλήθευση των Αναγκών. Για 

αυτή την αναφορά κάθε χώρα εταίρος έπρεπε να στείλει ένα ερωτηματολόγιο σε 

νέους επιχειρηματίες και σε άλλους παράγοντες με σκοπό να εξακριβωθούν οι 

ανάγκες τους και να τους ενημερωθούν για το είδος του υλικού που θα προσφέρει 

το Boost4Youth.  

Η Αναφορά για την Εκπαιδευτική Μεθοδολογία και τον Ορισμό των Στρατηγικών 

Ηλεκτρονικής Επιχείρησης είναι ένα έγγραφο που αναλύει τους τρόπους με τους 

οποίους το εκπαιδευτικό υλικό θα δομηθεί και διανεμηθεί. Για παράδειγμα, 

περιγράφει τις ευθύνες των διαφόρων συνεργατών στην εκπαιδευτική διαδικασία.   

Αυτά τα έγγραφα καθώς και άλλα, όπως το φυλλάδιο του Boost4Youth, infographic 

και προηγούμενα ενημερωτικά δελτία, είναι διαθέσιμα στη σελίδα με τα 

αποτελέσματα του έργου.  

 

Να μας επισκέπτεστε συχνά, θα προσθέτουμε συνεχώς νέες πληροφορίες όσο 

προχωράει το έργο!  

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! 

Βρείτε μας στο Facebook μέσω του παρακάτω συνδέσμου και ακολουθήστε τη 

σελίδα μας για πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με το έργο, καθώς και για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη νεανική 

επιχειρηματικότητα, τις διεθνικές συναλλαγές και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

 

[Η σελίδα με τα αποτελέσματα του Boost4Youth]  

Οι εταίροι  

 

 

 

 

https://boost4youth.eu/results
http://www.boost4youth.eu
https://www.facebook.com/BOOST4Youth/

