AL TREILEA COMUNICAT DE
PRESĂ
IN_DIGIT2EU
Un proiect finanțat de UE, dedicat să
ajute
internaționalizarea IMM-urilor

"INSTRUMENTE DIGITALE DE BAZĂ CARE ÎȘI
PROPUN DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR
PENTRU INTERNAȚIONALIZARE"

Proiectul IN_DIGIT2EU își propune să ofere
sprijin dezvoltării competențelor în domeniul internaționalizării IMM-urilor și
adulților cu un nivel scăzut de calificare, oferind un instrument de integrare
care, dintr-o parte, evaluează pregătirea pentru internaționalizare, iar pe cealaltă
parte permite accesul pe căi de perfecționare adaptate nevoilor individualizate
, nu numai al IMM-urilor, dar mai ales în rândul organizațiilor care lucrează
cu IMM-uri și HR. Acesta include un instrument integrat de audit de
autoevaluare pentru a testa pregătirea pentru internaționalizare. De asemenea,
este în curs de dezvoltare un curs de pregătire profesională și resurse
suplimentare, oferite online, pentru a sprijini dezvoltarea abilităților pentru
implementarea planurilor de internaționalizare în companii.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului, parteneriatul a dezvoltat 5 rezultate intelectuale, inclusiv un set de
instrumente pentru studii de caz locale din fiecare țară, videoclipuri, exerciții interactive, seminarii web etc.
1. Modele de afaceri pentru internaționalizare
2. Marketing internațional
3. Rețeaua internațională
4. Comerț electronic
5. Managementul inovației deschise internaționale

"este un instrument cuprinzător pentru
livrarea
integrată a întregului conținut produs,
material suplimentar de învățare,
proces de evaluare, camere de chat,
webinarii, tutorial despre utilizarea
platformei,etc"
https://indigiterasmus.eu/onlineplatform/

FAZA PILOT
În această fază modulele, formarea online și
programa au fost finalizate, astfel că următorul pas este faza pilot.

Instruirea va contribui la
îmbunătățirea strategiilor
de internaționalizare a IMMurilor, nu numai prin furnizarea
de competențe
specifice, dar și prin creșterea
gradului de conștientizare a
rolului modelelor
de afaceri, a strategiilor de
comerț electronic și a
potențialului inovației
deschise pentru a permite
internaționalizarea IMM-urilor.

Profilul participanților la instruire
va fi proprietarii și managerii
de IMM-uri, startup-uri, viitori
antreprenori care au un plan de
afaceri
validat și intenționează să
înceapă imediat activitatea.
În cele din urmă,
responsabilitățile cele mai
apropiate și viitoare
ale fiecărui partener au fost
împărțite, urmărind asigurarea
calității fazei
pilot, care va începe la sfârșitul
lunii mai în 6 țări.

Sprijinul Comisiei Europene pentru producția acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului,
care reflectă doar părerile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare
care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

