
Odwiedź stronę internetową projektu: www.pecos4smes.eu . 

 

  

 

Polub nas na Facebooku 

 

Śledź nas na Delicious 

 

Śledź nas na Twitterze  

 

Misja 

Zwiększenie przychodu 

z międzynarodowego 

e-handlu  

Poznaj konsorcjum 

 P1| Eurocrea Merchant - IT 

 P2| Crystal Clear Soft - GR 

 P3| OHENNENNOH BV - NL 

 P4|  OAKE Associates - UK 

 P5| FAVINOM Consultancies 

- CY 

 P6| E.B.N. - BE 

 P7| DANMAR COMPUTERS - 

PL 

  

Najnowsze wiadomości! 

PECOS4SMEs Kanał YouTube: Zobacz nasz kanał YouTube tutaj, aby zobaczyć 

porady dotyczące e-Commerce w wykonaniu ekspertów! 

PECOS4SMEs Genie: PECOS4SMEs Genie to zautomatyzowany system, za pomocą 

którego MŚP może stworzyć własną indywidualną strategię e-handlu w oparciu o swoje 

indywidualne cechy. Korzystaj z wszystkich bezpłatnych materiałów szkoleniowych w 

sześciu językach europejskich (EN, NL, IT, GR, PL, FR). Odwiedź następujący adres by 

przetestować narzędzie! Kliknij na: http://pecos.dcnet.eu/ 

  

PECOS4SMEs Międzynarodowa konferencja: 3 grudnia 2014 roku w zabytkowym 

budynku Waag w Amsterdamie (Holandia) sprzedawcy i eksperci z różnych krajów 

europejskich rozmawiali na tematy takie jak bezpieczeństwo, marketing, zwroty 

i możliwości handlu międzynarodowego w Chinach. Przeanalizowano również trzy 

strony internetowe na temat e-commerce przez członków Mensa Big Biz Club. 

PECOS4SMEs gra e-Commerce: Gra e-Commerce oferuje MŚP zabawny sposób 

uczenia się na temat e-Commerce. Kliknij tutaj, aby ściągnąć grę i dowiedzieć się 

więcej o e-Commerce!  

Dowiedz się więcej o międzynarodowym e-Commerce odwiedzając 

stronę PECOS4SMEs  i nasz e-Commerce blog! 

Internet jako kanał handlu transgranicznego 

Zwiększ przychód z handlu w Internecie z PECOS4SMEs – Program szkoleniowy dla 

MŚP  

Podejście 

- Identyfikacja potrzeb MŚP w zakresie handlu zagranicznego 

- Stworzenie planu działania dla poprawy praktyk 

- Wsparcie dla MŚP w zakresie działań do podjęcia 

- Spersonalizowany plan szkolenia dopasowany do danego MŚP 

- Obserwacja postępu MŚP 
    

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji napisz na info@pecos4smes.eu lub wejdź na www.pecos4smes.eu. 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub 

publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 
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