Σεμινάρια Eπιχειρηματικότητας και Hλεκτρονικού Εμπορίου για Γυναίκες
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ “SMART
WOMEN” (2016-1-MT01-KA202-015202) θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια με θέμα
«Eπιχειρηματικότητα και Hλεκτρονικό εμπόριο». Το πρόγραμμα σεμιναρίων απευθύνεται αποκλειστικά
σε γυναίκες και έχει ως στόχο την αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ατόμων
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών επιχειρήσεων. Παράλληλα στοχεύει στη
βελτίωση των προοπτικών και των ευκαιριών.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες θα:
-

Αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου στο χώρο
εργασίας και των επιχειρήσεων
Έχουν πρόσβαση σε υλικό και εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για γυναίκες επιχειρηματίες που
θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή μόλις έχουν δημιουργήσει μια πρόσφατα.
Γνωρίζουν πως να προωθήσουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, των προϊόντων ή των
υπηρεσιών της εταιρείας με τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου με στόχο την αύξηση του
μεριδίου αγοράς.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες ως ακολούθως:
- Σχεδιάζοντας την επιχείριση σας (Planning your business)
- Ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing)
- Ψηφιακό περιεχόμενοτ (Digital Content)
- Τεχνολογία Πληροφοριών & Επικοινωνιών και Διαδικτυακή Ασφάλεια (ICT and Online Security)
- Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce)
Πρόγραμμα σεμιναρίων:
Ημερομηνίες: 20-24 Αυγούστου 2018
Χώρος: Ιδιωτικό Φροντιστήριο Γιώργου Χαραλάμπους
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κορυτσάς 11, Πάφος
Γλώσσα σεμιναρίων: Ελληνική/Αγγλική
Πληροφορίες για τα Σεμινάρια: Τουμαζής Τουμαζή, 22460680
Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: http://smartwomenproject.eu/

Entrepreneurship and E-commerce
The Cyprus Computer Society within the framework of the Erasmus+ program "SMART WOMEN" (20161-MT01-KA202-015202) will offer FREE courses on "Entrepreneurship and E-Commerce". The program is
offered only for women and aims to increase the knowledge and skills of the participants in e-commerce
and the creation of an online business. At the same time, it aims to improve prospects and opportunities.
After completing the program the participants will be able to:
- Increase their knowledge of the importance of e-commerce in the workplace and business
- Have access to online material and tools specifically designed for women entrepreneurs who want
to start a business or have created one recently.
- Know how to promote e-commerce services, products or services of the company by using ecommerce to increase their market share.
The seminar will include 5 modules as follow:
- Planning your business
- Digital Marketing
- Digital Content
- ICT and Online Security
- e-Commerce
Seminars Schedule:
Dates: 20-24 August 2018
Location: Georgios Charalambous Private Institute
Address: 11 Koritsas Avenue, Paphos

Training languages: Greek/English
Information on the seminars: Toumazis Toumazi, 22460680
More information on the Project: http://smartwomenproject.eu/

