
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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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

RETAIL 

Καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο newsletter του Erasmus+ Έργου RETAIL. Ο τομέας 
του λιανικού εμπορίου έχει επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία της COVID-19, Ενώ οι 
συμπεριφορές μας ως καταναλωτές έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν δραματικά. Κατά τη διετή 
υλοποίηση του έργου πολλοί έμποροι λιανικής στην ΕΕ αναγκάστηκαν να τερματίσουν τις 
επιχειρήσεις τους καθώς ήταν κλειστές για μήνες. Αυτά τα κλεισίματα άλλαξαν επίσης την 
προσέγγιση στη συνολική υλοποίηση του έργου και, επιπλέον, η πανδημία, μας έδειξε ότι η 
υποστήριξη προς τον τομέα του λιανικού εμπορίου χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ. 
Παρά τις δυσκολίες που σχετίζονται με την COVID-19, τα βασικά παραδοτέα του έργου έχουν 
επιτευχθεί και ελπίζουμε ότι μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning 

platform) θα συνεχίσουμε να βοηθούμε τους Ευρωπαίους εμπόρους λιανικής και τους 
άνεργους νέους που ενδιαφέρονται για τον τομέα του λιανικού εμπορίου να ενισχύσουν τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.  
 

Αυτό το newsletter αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες στα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη για τις τελικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα 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 την καινοτομία 
και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, Στρατηγικές συμπράξεις 

για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Τους τελευταίους μήνες της υλοποίησης του έργου, οι εταίροι οργάνωσαν αρκετές Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις στις χώρες τους. 

 

Οι Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις οργανώθηκαν για να ενημερώσουν για την πρόοδο του έργου, ενώ η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του Retail και 
οι ενότητές της παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό σε αυτές. Οι συμμετέχοντες στις Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις περιελάμβαναν: 
εξωτερικούς ειδικούς, υποστήριξη οργανισμών για επιχειρηματίες της λιανικής, γραφεία εύρεσης εργασίας, παρόχους ΕΕΚ, αντιπροσώπους από θεσμικούς 
και δημόσιους φορείς και τελικά, και πιο σημαντικά, τους επιχειρηματίες και τα νεαρά άτομα στους οποίους στοχεύει η πλατφόρμα. Από αυτή την ομάδα 
συμμετεχόντων ζητήθηκε να συνεισφέρουν παρέχοντας ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα του έργου. 
 

Ένα επιπλέον αποτέλεσμα των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων ήταν η αύξηση του ενδιαφέροντος για την αυξανόμενη σημασία των μοντέλων βιώσιμων 
επιχειρήσεων και των μοντέλων των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων στο μέλλον του λιανικού εμπορίου για τη διασφάλιση του συνεχιζόμενου ρόλου του 
στην παγκόσμια οικονομία και στην κοινωνία. 
 

2 Ιουνίου 2021, Δουβλίνο, Ιρλανδία, «Δεξιότητες λιανικού εμπορίου για την ανάκαμψη» 

28 Ιουλίου 2021, Λάρισα, Ελλάδα, Πολλαπλασιαστική εκδήλωση 

30 Ιουλίου 2021, Ζέσουφ, Πολωνία, Πολλαπλασιαστική εκδήλωση 

24 Σεπτεμβρίου 2021, Ισπανία, διαδικτυακή συνάντηση 

21 Οκτωβρίου 2021, DCC, Δουβλίνο, Ιρλανδία, Τελικό Διαδικτυακό Συνέδριο  
27 Οκτωβρίου 2021, Βαρσοβία, Πολωνία, Πολλαπλασιαστική εκδήλωση 

28 Οκτωβρίου 2021, UPV, Βαλένθια, Ισπανία, Πολλαπλασιαστική εκδήλωση 
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Ο έλεγχος της Τελικής Πλατφόρμας είναι τώρα διαθέσιμος!   

Περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες από την Πολωνία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία 
αναμένεται να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα του τελικού ελέγχου:  

επιχειρηματίες, νέοι και άνεργοι, ενδιαφερόμενα μέρη ιδρυμάτων και ειδικοί θα ελέγξουν την 
πλατφόρμα και στέλνουν ανατροφοδότηση για τη λειτουργικότητά της, ώστε να αναφερθούν τυχόν 
αστοχίες ή προτάσεις για τις τελικές βελτιώσεις. 

Δείτε την πλατφόρμα στο: https://retail.erasmus.site/pl/platform/  

Διαδικτυακή συνεργατική πλατφόρμα  
ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

https://retail.erasmus.site/pl/platform/
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

Polish Chamber of Commerce 

DANMAR 

Kainotomia 

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/


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. 
. 

 Για να παραμείνετε ενημερωμένοι 
για την υλοποίηση του έργου, τις 

δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα ακολουθείστε μας 
στα: 
 

 

 

FACEBOOK: @RETAIL.erasmus 

 

 

 

TWITTER: @project_retail 

 

 

 

WEBSITE:                     

www.retail.erasmus.site/partners  

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ! 

http://www.retail.erasmus.site/partners
https://www.facebook.com/RETAIL.erasmus/
https://twitter.com/project_retail
https://retail.erasmus.site/partners/

