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« Η Google Ελλάδας και η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης
παρέχουν δωρεάν σεμινάρια σε εργοδότες & εργαζομένους
για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου
της Κρήτης και την καθοδήγησή τους προς ένα ψηφιακό μέλλον »
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Google Ελλάδας θα στηρίξει
εμπράκτως τα μέλη της Ομοσπονδίας και όλων των Εμπορικών Συλλόγων
της Κρήτης προσφέροντάς τους δωρεάν ατομικές διαδικτυακές συναντήσεις,
με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων να αναπτύξουν και να
ενισχύσουν την ψηφιακή τους παρουσία και τα σημαντικά βήματα που πρέπει
να ακολουθήσει μια επιχείρηση στο διαδίκτυο, προκειμένου να έχει μια
ολοκληρωμένη και επιτυχή ψηφιακή παρουσία.

Πρόκειται για μια σειρά νέων πρωτοβουλιών εκμάθησης από το σπίτι,
προσφέροντας διαδραστικά ομαδικά σεμινάρια, χωρίς καμία επιβάρυνση, με
σκοπό να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργοδότες και τους
εργαζομένους σε αυτές, να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που
προσφέρει η τεχνολογία και να μπορέσουν να αναπτυχθούν, κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, αλλά και πέραν αυτής.
Αν διαθέτετε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού
εμπορίου, συμμετέχοντας σε μια από τις ατομικές αυτές συνεδρίες θα
επωφεληθείτε με:
Παρουσία στους Χάρτες της Google: Αποκτήστε μια ολοκληρωμένη
παρουσία στο εργαλείο Google My Business, μέσω του οποίου θα
προβάλλεται η επιχείρησή σας δωρεάν στην Αναζήτηση και στους Χάρτες της
Google.
Εκπαίδευση σε Δωρεάν Ψηφιακά Εργαλεία για την Επιχείρησή σας:
Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τα δωρεάν εργαλεία
της Google, όπως: Google My Business, Google Trends, Google Analytics,
Market Finder, αξιοποιώντας στρατηγικά τις πληροφορίες που θα λάβετε από
αυτά.
Δημιουργία Πλάνου Ψηφιακού Μάρκετινγκ: Δημιουργήστε ένα πλάνο
ψηφιακού μάρκετινγκ, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες
στο διαδίκτυο.
Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε όσους ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον
κλάδο του τουρισμού ή του λιανικού εμπορίου και διαρκούν περίπου 30-60
λεπτά, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος
για τη Δωρεάν Εξατομικευμένη
Συμβουλευτική, θα πραγματοποιηθεί μέσω της ειδικής φόρμας που είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων
Κρήτης https://www.oesk.gr είτε μέσω της ιστοσελίδας του κάθε τοπικού
Εμπορικού Συλλόγου της Κρήτης.
Διαδικασία συμμετοχής: Δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για μια Δωρεάν
Εξατομικευμένη Συμβουλευτική για την επιχείρησή σας, ένας από τους
συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να κλείσετε την ώρα/ημέρα
της διαδικτυακής σας συνάντησης. Έπειτα, θα πραγματοποιηθούν τα εξής:
1. Σύντομη αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας της επιχείρησής σας.
2. Παροχή εξατομικευμένων συμβουλών για την επιχείρησή σας.
3. Δημιουργία εξατομικευμένου πλάνου ψηφιακού μάρκετινγκ και
προτεραιοποίηση των αναγκών.
4. Αξιολόγηση προόδου.

