
 
 

 

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat odzwierciedla wyłącznie 

poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji. 
 

BIULETYN 
3 Edycja 

BOOST4YOUTH – REZULTATY!  

Moduły szkoleniowe według sektorów (w ramach spersonalizowanej strategii): 

 Agro produkty 

o Zamówienie 

o Dostawa 

 Turystyka 

o Rezerwacja 

 Nieruchomości 

o Kupno 

o Zawarcie umowy 

Oprócz wyżej wymienionych, opracowano moduły wspólne dla trzech sektorów: 

 Płatność 

 Komunikacja 

 Ogólna obsługa 

 Promocja 

Wszystkie działania zostały przetłumaczona na języki polski, grecki i chorwacki. 

Narzędzie ECVET: to dokument, który zawiera kluczowe informacje pozwalające 

zrozumieć kroki leżące u podstaw nabycia kompetencji w zakresie nowego profilu 

zawodowego - przedsiębiorcy cyfrowego. 

Rezultaty – dokumenty i inne, w tym broszura, infografika oraz poprzednie edycje 

biuletynu, są dostępne na strony internetowej w sekcji Rezultaty.  

Wsparcie młodych osób, którzy stają się 

cyfrowymi przedsiębiorcami poprzez dostarczenie 

spersonalizowanych strategii cyfrowych. 

Z NIECIERPLIWOŚCIĄ 

CZEKAJĄC NA ATENY!  

Partnerzy Boost4Youth 

ponownie spotkają się, tym 

razem w Atenach w dniu 5 marca 

2020r. podczas trzeciego 

międzynarodowego spotkania. 

Omówione zostaną zakończone 

prace projektowe, jakie 

ulepszenia należy wprowadzić 

oraz co zrobić, aby dostarczyć 

grupie docelowej najlepszej 

jakości rezultaty. 

Śledź informacji z trzeciego 

spotkania na naszej stronie 

internetowej! 
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https://boost4youth.eu/pl/rezultaty
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BOOST4YOUTH – WIRTUALNY PRZEWODNIK STRATEGII 

SPRZEDAŻOWEJ! KOLEJNE KROKI… 

Ostatnim etapem w projekcie Boost4Youth jest opracowanie i dostarczenie grupie 

docelowej tzw. ‘wirtualnego przewodnika strategii sprzedażowej’, który jest 

interaktywnym narzędziem pozwalającym użytkownikom wybór działań z zakresu e-

handlu oraz ich wdrożenie we własnym czasie i tempie. ‘Wirtualny Przewodnik’ 

przygotowuje spersonalizowaną ścieżkę szkoleniową w oparciu o wyniki testu wiedzy 

użytkownika na temat przedsiębiorczości cyfrowej oraz e-handlu, aby następnie 

zaproponować indywidualną strategię, ułatwiającą e-kursantowi nabycie wiedzy oraz 

umiejętności cyfrowego przedsiębiorcy.  

 

Obserwuj nas, aby dowiedzieć, kiedy Wirtualny Przewodnik będzie gotowy!  

 

 

POLUB NASZ FANPAGE NA FACEBOOK’U! 

Znajdź nas na Facebook ’u przez poniższy link i polub naszą stronę, aby uzyskać informacje oraz 

aktualizacje na temat projektu, a także inne przydatne informacje dotyczące przedsiębiorczości 

młodzieży, handlu transgranicznego oraz handlu elektronicznego. 
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WWW.BOOST4YOUTH.EU  

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