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NEWSLETTER 
Έκδοση 3  

BOOST4YOUTH – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!  

Εκπαιδευτικές Ενότητες (με σημεία αναφοράς από το Genie): 

• Αγροπροϊόντα 

o Παραγγελιοληψία 

o Παράδοση 

• Τουρισμός 

o Κρατήσεις 

• Ακίνητη περιούσια 

o Αγορές 

o Συμβόλαια 

Εκτός από αυτές τις βασικές ενότητες, θα υπάρχουν τέσσερις υποενότητες που 

συνδέονται άμεσα με τις παραπάνω βιομηχανίες: 

• Πληρωμές 

• Επικοινωνίες 

• Συνολική εξυπηρέτηση 

• Προώθηση 

Όλες οι ενότητες μεταφράζονται παράλληλα σε Ελληνικά, Πολωνικά και Κροατικά. 

ECVET Supporting Tool: απαραίτητο εργαλείο που περιλαμβάνει βασικές 

πληροφορίες για την κατανόηση των βημάτων για την απόκτηση του ανανεωμένου 

επαγγελματικού προφίλ του Ψηφιακού Επιχειρηματία (Digital Entrepreneur). 

Αποτελέσματα - έγγραφα και άλλα, συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού 

φυλλαδίου του Boost4Youth, αλλά και του προγενέστερου προωθητικού υλικού, 

διατίθενται στην ιστοσελίδα του έργου.  

Βοηθώντας τους νέους να γίνουν ψηφιακοί 

επιχειρηματίες μέσω εξατομικευμένων 

ψηφιακών στρατηγικών 

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ! 

Οι έταιροι του Boost4Youth θα 

ξανασυναντηθούν για τρίτη 

φορά στην Αθήνα στις 5 

Μαρτίου 2020. Θα εξετάσουν 

την πρόοδο που έχει σημειωθεί 

μέχρι τώρα στο έργο και θα 

εξετάσουν τα επόμενα βήματα 

ώστε να διασφαλιστούν τα 

καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. 

Μείνετε συντονισμένοι με τα 

επόμενα μας βήματα στην 

Αθήνα μέσω στης ιστοσελίδας 

μας! 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ GENIE!         

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ.. 

Η τελική φάση του έργου Boost4Youth είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της 

«στρατηγικής ηλεκτρονικής πωλήσεων Genie», η οποία είναι ένα διαδραστικό 

εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν δράσεις που θα υλοποιηθούν 

σε κάθε φάση του ηλεκτρονικού εμπορίου στον δικό τους χρόνο. Η «Ψηφιακή 

Στρατηγική Genie» παρουσιάζει εξατομικευμένες οδούς κατάρτισης εστιάζοντας 

στις γνώσεις και την εμπειρία των εκπαιδευόμενων σχετικά με την ψηφιακή 

επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό εμπόριο ενώ στη συνέχεια προτείνει 

μοναδικά σχεδία κατάρτισης πολλαπλών φάσεων.  

Μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη ανακοίνωση όταν ολοκληρωθεί το 

Genie! 

 

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 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 άλλες χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων, το διασυνοριακό εμπόριο και τις διαδικτυακές 

αγοραπωλησίες. 
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