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ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Σεπτέμβρης 2020 

ΤΟ ΕΡΓΟ BOOST4YOUTH ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ!  

Το διετές πρόγραμμα Erasmus + ολοκληρώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε κοντά! Μπορείτε πάντα να επισκεφτείτε τον 

ιστότοπο του έργου και να επικοινωνείτε μαζί μας. 

Επισκεφτείτε την Ακαδημία BOOST4youth για να μάθετε πώς μπορείτε να 

συμμετάσχετε στην ενεργή κοινότητα νέων επιχειρηματιών και εταιρειών μας. 

Η ομάδα έργου του BOOST4youth έχει σχεδιάσει τον ψηφιακό χώρο ‘Academy’, έναν 

ειδικό εικονικό χώρο που ενσωματώνει όλες τις δραστηριότητες και τα 

αποτελέσματα του έργου υποστηρίζοντας παράλληλα μαθητές και εκπαιδευτές που 

θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου. Το τελικό αποτελέσμα θα 

είναι ένα δίκτυο γύρω από το έργο αποτελούμενο από εκπαιδευόμενους και 

εκπαιδευτές, διασφαλίζοντας τη συνέχισή του BOOST4Youth μετά το τέλος της 

περιόδου χρηματοδότησης. 

ΤΟ GENIE ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ! 

Οι εταίροι έχουν ολοκληρώσει την «Διαδικτυακή στρατηγική πωλήσεων Genie», 

ένα διαδραστικό εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν ενέργειες για 

υλοποίηση σε κάθε φάση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε δικό τους χρόνο και ρυθμό. 

Το Genie στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών & μεσαίων 

επιχειρήσεων στους τομείς των αγροτικών προϊόντων, των ακινήτων και του 

τουρισμού, αναπτύσσοντας ένα νέο επαγγελματικό προφίλ ψηφιακού 

επιχειρηματία. 

Το εργαλείο αναπτύσσει εξατομικευμένες διαδρομές κατάρτισης δοκιμάζοντας 

αρχικά τη γνώση και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων σχετικά με την ψηφιακή 

επιχειρηματικότητα και το διαδικτυακό εμπόριο παρέχοντας στη συνέχεια 

προσωποποιημένα εκπαιδευτικά σχέδια. 

Εγγραφείτε στο https://boost4youth.eu/genie  

3H ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Η 3η διακρατική συνάντηση 

έργου είχε προγραμματιστεί να 

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 

τον Μάρτιο του 2020. 

 Λόγω των περιορισμών που 

ισχύουν σε όλη την Ευρώπη, η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά.  

Η κοινοπραξία συναντήθηκε και 

πέρασε σημαντικές προθεσμίες 

και επερχόμενα ορόσημα.  
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 ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΕΑΡΑ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕΣΩ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η ομάδα του έργου έχει διοργανώσει 6 προωθητικές εκδηλώσεις σε Ελλάδα, 

Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και Κροατία. Περισσότερα από 200 άτομα 

παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις και έδειξαν το ενδιαφέρον τους για το έργο 

BOOST4youth. 

 

Οι δράσεις αυτές στόχευσαν στην: 

• ενημέρωση της επαγγελματικής κοινότητας της ΕΕ και των υπευθύνων χάραξης 

πολιτικής για τα αποτελέσματα του έργου και τον αντίκτυπό του στους νέους 

επιχειρηματίες · 

• παρουσίαση των αποτελεσμάτων που στοχεύουν  στην ευαισθητοποίηση και 

το ενδιαφέρον για συμμετοχή και δημιουργία νέων συνεργιών. 

• προώθηση της Ακαδημίας BOOST4youth και ενθάρρυνση των συμμετεχόντων 

να ενταχθούν στο δίκτυο BOOST4youth. 

 

 

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 άλλες 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων, το 

διασυνοριακό και το ψηφιακό εμπόριο. 
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[Multiplier Event in Croatia]  
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