
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ISO

Η ιδέα της διεθνοποίησης 
στις επαγγελματικές 
δραστηριότητες των ΜΜΕ, 
συχνά προσεγγίζεται χωρίς 
προηγούμενη 
προετοιμασία και επαρκείς 
στρατηγικές.  Εμπορικά και 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
και Κέντρα Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης μπορούν 
να στηρίξουν το εγχείρημα 
αυτό αλλά τα περισσότερα 
από αυτά δεν είναι 
επαρκώς εξοπλισμένα με 
την κατάλληλη γνώση και 
τα απαραίτητα  εργαλεία. 

Το πρόγραμμα ISO έχει σαν 
σκοπό να δημιουργηθεί 
ένα νέο επαγγελματικό 
προφίλ, αυτό του 
Υπαλλήλου υπευθύνου 
για τη Διεθνοποίηση, και 
να προετοιμάσει τα 
Επιμελητήρια και τους 
επαγγελματίες της 
εκπαίδευσης για να 
στηρίξουν τις ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στο 
εμπόριο και τις υπηρεσίες. 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Να αναπτύξουμε και να 
δοκιμάσουμε:

Ø Ένα εκπαιδευτικό 
εγχειρίδιο για μελλοντικούς 
Υπαλλήλους Διεθνοποίησης

Ø Μία σειρά από βίντεο 
όπου εκπρόσωποι ΜΜΕ  θα 
μοιραστούν την εμπειρία 
τους στη διεθνοποίηση της 
επιχείρησης τους. 

Ø Μία εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα για αυτό-
αξιολόγηση και εκπαίδευση 
ώστε να στηριχθούν οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις

Ø Δράσεις διάχυσης και 
ενημέρωσης, ενεργοποίησης 
εμπλεκομένων φορέων και 
οργάνωση καταληκτικών 
συνεδρίων σε όλες τις χώρες 
του εταιρικού σχήματος. 

Το πρόγραμμα «Internationalization Service Officer - new WBL profession in duty of
SME internationalization (ISO)» κωδικός: 2019-1-PL01-KA202-064979
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν
έγγραφο αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν δύναται να καταστεί υπόλογη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει στις
πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν.
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iso.erasmus

ISO Internationalization 
Service Officer

#iso_erasmus

Poland
www.rig.katowice.pl

Greece
www.ebeh.gr

Spain
www.cenfim.org

Portugal
www.aeva.eu

Italy
www.ifelcampania.it

Poland
www.danmar-

computers.com.pl

Ireland
www.ittralee.ie
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