"Building competitiveness through cooperation and innovation: Accessing export markets for handicraft products",
„Градење конкурентност преку соработка и иновација – пристап до странските пазари за ракотворби“.

ПОКАНА
за промотивен настан –работилница на 25.10.2018 од 12 до 14 часот
Место: Занаетчиска Комора на Град Скопје
Почитуван/а,
Здружението за бизниси и консултанти КРЕАЦИЈА во партнерство со Асоцијацијата за развојни
иницијативи – ЗЕНИТ со и Advocacy Training and Resource center – ATRC од Приштина, спроведува
проект за поддршка на занаетчиските производи за пристап до странските пазари преку
интернет продажба. Проектот кој е финансиран од Европската унија и се фокусира на поддршка на
занаетчиството, поточно ракотворбите, во пограничните региони на Македонија и Косово преку помош
за развој на извозната способност на локалните занаетчии и микро-претпријатија.
Во рамките на проектот ќе се одржи обука и менторство за ракотворци, а за вклучените лица ќе се
обезбеди бесплатен алат и репроматеријали. Преку овие работилници, проектот ќе создаде колекции
на ракотворби, кои потоа ќе бидат пласирани преку извозно ориентирана онлајн продавница.
Пласманот на странските пазари дополнително ќе се поддржи и преку организирање е-маркетинг
активности на реномирани глобални веб-страници за е-трговија за занаетчиски предмети, како што се
Амазон, Shopcules, craftsvilla.com, Fabfurnish, iCraft, etsy.com, bonanza.com. Повеќе информации за
проектот на линкот https://www.facebook.com/Bcci-Arim
Имајќи ја предвид улогата на Занаетчиската комора на град Скопје во промоција на производите на
нивните членки, ве покануваме на промотивен настан за презентација на планираните видови
поддршка во рамки на проектот и можностите за ваше учество во проектните активности.
На средбата ќе се презентираат активностите на проектот и начинот на испорака на предвидената
техничка и финансиска поддршка, како и за критериумите за вклучување на ракотворбите во каталогот
на онлајн продавниците
Вашето учество на настанот пријавете го следниот линк https://www.kreacija.org/bcci-arim-210324.html
или на е-маил creation@t.mk
Со почит,
Ева Делева
Проектен менаџер
+389 2 3216 903
Прилог: Дневен Ред
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РАБОТИЛНИЦА
Видови на поддршка на занаетчиските производи во рамки на проектот
„Градење конкурентност преку соработка и иновација – пристап до странските пазари за ракотворби“.

25.10.2018 (четврток) од 12 до 14 часот
Сала на Занаетчиска Комора на Град Скопје

ДНЕВЕН РЕД
12:00 – 12:15

Вовед во програмата на работилницата
 Проектен менаџер Ева Делева

12:15 – 12: 45

Презентација на проектот и водовите техничка и финансиска поддршка
 Подготовка на производите за интернет продажба
 Промоција на селектираните производи
 Вклучување во каталогот на глобалните веб страни
 Организирање на продажбата и испораката на производите
Ристо Иванов, Претседател на ЗБК Креација

12:45 - 13:15

Презентација на критериумите за селекција на производите на учесниците
на настанот
 Производи со потенцијал за онлајн продажба и производи за кои е
потребна дополнителна подготовка

13:15 -13.30

Дискусија за следните чекори на соработка со заинтересираните учесници
за вклучување во проектот

13:30 – 14:00

Коктел
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