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Els 6 socis que conformen el consorci han analitzat, aquest mes
de juliol, a la seu de DANMAR al sud de Polònia, l’avanç del
projecte: tant els treballs tècnics, com altres tasques de gestió,
incloent la difusió i explotació de resultats i han assegurat la
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qualitat del mateix.
A dia d’avui ha finalitzat la fase de detecció de les pràctiques
guanyadores en e-Commerce del moble i hàbitat. En l’actualitat
el projecte treballa en identificar els coneixements necessaris
per capacitar els “directors de vendes online”, a nivell
internacional, a través d’un complet programa i continguts
formatius per a aquest perfil professional en empreses,
principalment PIMES, del sector moble i hàbitat, tant de
fabricants com de minoristes.
El projecte BOSS4SME basa el seu coneixement en les bones
pràctiques en e-Commerce en el sector del moble i hàbitat a
Europa, que estan sent aplicades per empreses líders en eCommerce i que possibiliten un elevat tràfic internacional de
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formatius es validaran les necessitats mitjançant qüestionaris a
empreses dels 4 països dels socis d’aquest projecte: Espanya,
Grècia, Itàlia i Polònia. Els continguts s’implementaran en una
plataforma d’e-learning anomenada e-Commerce Genie, que

ImaginaRàdio

permetrà personalitzar l’itinerari formatiu a seguir, segons les
necessitats del professional en qüestió i de la situació de partida
específica de cada empresa.
A més de CENFIM-Furnishing Clúster and Innovation Hub,
coordinador del projecte i proveïdor de formació, participen en
el projecte BOSS4SME les associacions empresarials espanyoles
del

moble
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projecte cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea
en la modalitat d’associació estratègica per a formació
professional.

Per Imagina Ràdio Redacció | 25, juliol, 2017 | Economia | 0 Comentaris

Articles relacionats

Bel assistirà a

L’alcalde

la citació de la

d’Amposta

Fiscalia el

tampoc

pròxim

declara

dilluns

davant el

20, setembre, 2017 | 0
Comentaris

scal i rep el
suport de més



L’Ampolla
acull la nal
del campionat
de motos
aquàtiques
21, setembre, 2017
Comentaris

de 300 veïns a
Tarragona
21, setembre, 2017 | 0
Comentaris

D e i xe u u n co m e n t a r i
Comentari…

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat
d'interès. En continuar amb la navegació entenem que accepta la nostra política de cookies.
Nom (requerit)

Acceptar

Adreça electrònica (requerida)
Configuració
Pàgina web

http://www.imaginaradio.cat/2017/07/25/cenfim-presenta-a-polonia-els-resultats-de-la-primera-fase-del-seu-projecte-europeu-boss4sme/

3/4

22/9/2017

CENFIM presenta a Polònia els resultats de la primera fase del seu projecte europeu BOSS4SME – Imagina Ràdio

A F E G I U U N C O M E N TA R I



Cerca …

103.9 FM
977 449 210

NOTÍCIES PER EMAIL

info@imaginaradio.com
C/Rosa Maria
Moles, 2, baixos
Tortosa
43500 Tarragona
(Espanya)

Email
Registra'm!

Lat: 40.805603,
Long: 0.522537

© Copyright 2016 - 2017 | Eutopia: desenvolupament &
web

   

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat
d'interès. En continuar amb la navegació entenem que accepta la nostra política de cookies.

Acceptar

Configuració
http://www.imaginaradio.cat/2017/07/25/cenfim-presenta-a-polonia-els-resultats-de-la-primera-fase-del-seu-projecte-europeu-boss4sme/

4/4

