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Το BCT4SMEs έχει ως
στόχο να βοηθ΄
ήσει τα
άτομα που εργάζονται σε
Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να
χρησιμοποιήσουν και να
επωφεληθούν από την
τεχνολογία blockchain.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
-Να βοηθήσει τις ΜΜΕ να βελτιώσουν τη θέση τους
στην οικονομία των επιχειρήσεων
- Να προωθήσει την χρήση νέων τεχνολογιών στις
ΜΜΕ
- Να ενδυναμώσει τους διευθυντές / ιδιοκτήτες
ΜΜΕ με τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά
με το blockchain προκειμένου να διευθύνουν τις
επιχειρήσεις τους με επιτυχία
-Να αναπτύξει στρατηγικές και δράσεις που
παρουσιάζουν μια καινοτόμο προσέγγιση στην
εκπαίδευση τεχνολογίας blockchain

Η ΟΜΑΔΑ - ΣΤΟΧΟΣ
Διευθυντές και ιδιοκτήτες
ΜΜΕ, που επιθυμούν να
κατανοήσουν και
ενδεχομένως να
επωφεληθούν από την
τεχνολογία Blockchain
προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τα
οικονομικά προβλήματα
και τα ζητήματα ασφάλειας
που υπάρχουν στις
επιχειρήσεις τους.

Η εναρκτήρια συνάντηση
Στις 17 Φεβρουαρίου ήταν η
εναρκτήρια συνάντηση του έργου μας
στην οποία όλοι οι εταίροι συζήτησαν
για την ανάπτυξη του έργου. Το
εκπαιδευτικό μάθημα για το
Blockchain και το εργαλείο
"Blockchain Implementation
Assistant" αναλύθηκαν λεπτομερώς
Τέλος, συζητήθηκαν τα θέματα που
σχετίζονται με τη διασφάλιση της
ποιότητας και τη διάδοση των
αποτελεσμάτων του έργου.

Οι δραστηριότητές μας
Οι εταίροι έχουν ήδη ορίσει τα κύρια οικονομικά
προβλήματα και προβλήματα ασφάλειας που
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στις χώρες τους και επί του
παρόντος προσεγγίζουν άτομα που εργάζονται σε
ηγετικές θέσεις σε ΜΜΕ για να επιβεβαιώσουν την
υπάρξη αυτών των ζητημάτων στις επιχειρήσεις τους.
Αυτές οι δραστηριότητες θα βοηθήσουν τους εταίρους
να αναπτύξουν εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο
στις πραγματικές ανάγκες των ΜΜΕ.

Εταίροι

Ακολουθήστε μας
https://www.facebook.com/BCT4SMES

https://twitter.com/Bct4Es
https://bct4smes.eu/about
Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο
των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτό.

