
 

 
 

 

NOTATKA PRASOWA 
 

Rozpoczął się europejski projekt BOSS4SME, prowadzony przez CENFIM – klaster 
meblowy i centrum innowacji, którego celem jest uruchomienie Menedżera 
Sprzedaży Online. Projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji skutecznej 
sprzedaży online firm z branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. 
 

Czwartek, 2 lutego, 2017r. 
 
Na spotkaniu inaugurującym projektu BOSS4SME, 2 lutego br. w Barcelonie, spotkali się wszyscy 
partnerzy, reprezentanci czterech krajów UE.   
 
CENFM, klaster meblowy i centrum innowacji (www.cenfim.org), jest koordynatorem projektu BOSS4SME 
(www.boss4sme.com  / Boosting Online cross-border Sales for furniture and households SMEs), 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne 
w dziedzinie kształcenia zawodowego. 
 
Założeniem projektu BOSS4SME jest poprawa konkurencyjności firm z sektora meblarskiego i wyposażenia 
wnętrz poprzez opracowanie nowego profilu zawodowego „Menadżera Sprzedaży Online.” To 
profesjonalne narzędzie służyć będzie do realizacji skutecznych praktyk e-handlu, czyli zwiększenia 
transgranicznej sprzedaży firm wykorzystując Internet, jako kanału sprzedaży.  
 
Grupą docelową projektu BOSS4SME jest branża meblarska i wyposażenia wnętrz – MŚP – producenci              
i sprzedawcy detaliczni. To bardzo dynamicznie rozwijający się sektor w takich krajach jak Hiszpania, czy 
Włochy, i z dużą ilością powiązanych profesji, gdzie e-handel ma szansę odnotować znaczne wzrosty 
sprzedaży.  
 
Wszyscy z sześciu partnerów, wchodzących w skład 
konsorcjum, uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w 
siedzibie WEcontract BCN (www.wecontractbcn.com). 
Określono i zaplanowano zadania dla partnerów na kolejne 
24 miesiące.   
 
Partnerzy reprezentują cztery kraje: Hiszpanię, Grecję, 
Włochy i Polskę. Partnerami są: CENFIM - koordynator, 
AMIC oraz AMUEBLA - hiszpańskie stowarzyszenia firm z 
branży meblarskiej, CCS - twórca oprogramowania 
edukacyjnego, EUROCREA MERCHANT - ekspert w zakresie 
jakości, oraz DANMAR - dostawca rozwiązań                         
e-learningowych.    
 
W ramach projektu BOSS4SME opracowany zostanie kompletny kurs dla profilu zawodowego „Menadżera 
Sprzedaży Online.” Zostaną przeanalizowane obecne praktyki w zakresie e-handlu w krajach partnerskich, 
kolejno porównane z przodującymi w tym sektorze krajami w Europie. To pozwoli na identyfikację 
umiejętności oraz zapotrzebowania na szkolenia, a także na ocenę możliwości wdrożenia skutecznych 
praktyk e-handlu. Rezultatem projektu będą treści szkoleniowe w „Menadżerze Szkoleń Online.” Treści te 
będą odpowiadać kryteriom ECVET i zostaną wdrożone na platformie e-learningowej, zwanej e-commerce 
Genie, która zaoferuje ścieżki szkoleniowe dostosowane do uczestników zgodnie z ich kompetencjami oraz 
charakterystyką i potrzebami ich firmy. W trakcie trwania projektu, organizowane będą wydarzenia celem 
zaprezentowania i upowszechniania wyników projektu.  
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