
Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε υποστηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το 

Newsletter εκφράζει τις απόψεις μόνο της σύμπραξης του RETAIL και, ως εκ τούτου, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση, που ενδεχομένως να 
γίνει, των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 
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Καλώς ήρθατε στο τρίτο newsletter του Erasmus+ έργου RETAIL “Retailers 
Partnership Promoting Education for the Transition of the Industry Toward 

Enduring Business Models”. Το έργο RETAIL στοχεύει στην παροχή 
βοήθειας σε επιχειρηματίες του λιανικού εμπορίου και νέους που 
ενδιαφέρονται για τον τομέα αυτό για να διατηρήσουν ή να 
δημιουργήσουν μια βιώσιμη επιχείρηση λιανικού εμπορίου. Συνεπώς, 

αυτό το newsletter αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών στα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη για τις τρέχουσες δραστηριότητες, τα αποτελέσματα 
και τις εκδηλώσεις του έργου RETAIL.  

 

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ! 

Retailers Partnership Promoting Education for the Transition  

of the Industry Toward Enduring Business Models 

(Erasmus+ / Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για καινοτομία και 
ανταλλαγή καλών πρακτικών, Στρατηγικές συμπράξεις για την 

επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αρχικά, η εκπαιδευτική δραστηριότητα LTTA είχε σχεδιαστεί να 
ολοκληρωθεί στην όμορφη πόλη της Λάρισας (Ελλάδα), αλλά, 
δυστυχώς, εξαιτίας της πανδημίας αποφασίστηκε οι 5 ημέρες 
της εκπαίδευσης να διοργανωθούν διαδικτυακά.  

Συμμετείχαν 25 νέοι και έμπειροι επιχειρηματίες από τον 
τομέα του λιανικού εμπορίου.  

Τι έμαθαν; 

✔ Πώς να αναπτύξουν την επιχείρησή τους στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο! 

✔ Πώς να καινοτομούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας 
επιχείρησης 

✔ Πώς να καθιερώνουν συνεργασίες με επιχειρηματίες από 
το εξωτερικό 

✔ Πώς να επικοινωνούν επιτυχώς μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

✔ Ποιες είναι οι μελλοντικές προκλήσεις για το λιανικό 
εμπόριο 

Πακέτο κατάρτισης 

για επιχειρηματίες 
του λιανικού 

εμπορίου: 

Το πακέτο 

κατάρτισης αφορά 

τον πρώτο στόχο 

του έργου: τους 
έμπειρους 

επιχειρηματίες 

Πακέτο κατάρτισης 

για νέους και 
ανέργους: 

Το πακέτο 

κατάρτισης αφορά 

τον δεύτερο στόχο 

του έργου: τους 
νέους και τους 

ανέργους. 

Πακέτο κατάρτισης μεταξύ των γενεών που αφορά τη 

δημιουργία διαλόγου μεταξύ των δύο ομάδων στόχων και τη 

συνεργασίας τους για επίτευξη καινοτομίας στον τομέα: 

• Διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας: Το τελικό αποτέλεσμα 

αφορά την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας που 

φιλοξενεί τα διαφορετικά πακέτα κατάρτισης και τις κοινωνικές 
ενότητες για την υλοποίηση της κατάρτισης.  

Ελέγξτε την πλατφόρμα: https://retail.erasmus.site/platform/  

• Η εκπαιδευτική δραστηριότητα LTTA διοργανώθηκε μεταξύ           

13 και 17 Σεπτεμβρίου 2021. Η διαδικτυακή εκπαίδευση έφερε 

κοντά αντιπροσώπους από τις δύο ομάδες στόχους και 
δημιούργησε μια αρχική συνεργασία αναζήτησης λύσεων για 
συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης. 

 

https://retail.erasmus.site/platform/
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Οι εταίροι του έργου συνέχισαν τις διαδικτυακές τους συναντήσεις για να συζητήσουν τα 

αποτελέσματα και τους τελικούς στόχους του έργου.  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης του έργου, οι εταίροι αποφάσισαν να αναπτύξουν 

επιπλέον υλικό για την πλατφόρμα κατάρτισης σχετικά με τις αλλαγές που συνέβησαν στον τομέα του 
λιανικού εμπορίου εξαιτίας της επιρροής και του αντίκτυπου του COVID19. Δημιουργήθηκε μια σειρά 

από 8 πολύ ενδιαφέρουσες και πρακτικές αναφορές για τους επιχειρηματίες. Σύντομα, θα μπορείτε 

να τις διαβάσετε στην πλατφόρμα μας σε πολλές γλώσσες! 

 

Μείνετε ενημερωμένοι για την 

υλοποίηση του έργου, τις 

δραστηριότητες και τα 

αποτελέσματά του ακολουθώντας 
μας στο: 
 

 

 

FACEBOOK: @RETAIL.erasmus 

 

 

 

TWITTER: @project_retail 

 

 

 

WEBSITE:                     

www.retail.erasmus.site/partners 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ! 

https://www.facebook.com/RETAIL.erasmus/
https://twitter.com/project_retail
https://retail.erasmus.site/partners/
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

Polish Chamber of Commerce 

DANMAR 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

MEUS 

FYG Consultores 

Youth Work Ireland 

Dublin Chamber 

https://www.dublinchamber.ie/
https://danmar-computers.com.pl/en
https://kig.pl/
https://www.youthworkireland.ie/
http://www.fygconsultores.com/
https://meuskills.eu/?fbclid=IwAR0PXP3e76SiVajd4-vyymfhCEHjXo-Ir1NQIVW8UZ9M3y5wzXw8-nBAkkA
https://kainotomia.com.gr/

