Konferencja promocyjno-informacyjna
w ramach projektu:

"Współpraca międzynarodowa
gwarancją rozwoju produktu
lokalnego"
Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w
ramach programu Erasmus +

Harmonogram:
1. powitanie gości
2. prezentacja projektu oraz planowanych działań
3. panel dyskusyjny, rozpoznanie potrzeb producentów lokalnych
na dziś i do kolejnych projektów
4. prezentacja narzędzi internetowych wykorzystywanych w
projekcie
5. kolacja

PARTNERSTWO I DIALOG

O FUNDACJI:
26-11-2008 r
uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Zgodnie ze statutem celem Fundacji GAMA jest działanie na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności osób
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym jak
również inicjowanie i wspieranie rozwiązań w różnorodnych dziedzinach
życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i
obywatela, w ochronie życia rodzinnego oraz edukacji, profilaktyce i
integracji społecznej.
Kogo wspieramy?
Dzieci (KMO)
Osoby niepełnosprawne (Kabareton, imprezy okolicznościowe i
integracyjne)
Młodzież (Ze szkoły do pracy, W klimacie ..)
Dorosłych (Kulinarne...)
Seniorów (UTW)

"Współpraca międzynarodowa gwarancją rozwoju
produktu lokalnego"

Dwuletni projekt (wrzesień 2016 – sierpień 2018)
program ERASMUS+ (edukacja zawodowa)
skierowany do producentów szeroko rozumianego
produktu lokalnego oraz osób, które chciałyby
pracować w tej branży.
W ramach projektu powstała strona internetowa
www.clip-project.eu,
www.facebook.com/CLIP-Project
który
umożliwia komunikację, wymianę doświadczeń,
rynków zbytu.

"Współpraca międzynarodowa gwarancją rozwoju
produktu lokalnego"

Udział w projekcie umożliwi Państwu
podniesienie wiedzy i umiejętności w
dziedzinie marketingu i promocji
produktów w kraju i zagranicą oraz z
wykorzystywania dostępnych
bezpłatnych narzędzi internetowych

Cele projektu:
v

v
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v
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podniesienie poziomu umiejętności marketingowych
prowadzących do rozwoju małych lokalnych producentów
i usługodawców
uczenie się poprzez dzielenie się doświadczeniami online wykorzystywanych w promocji i dystrybucji produktów
regionalnych
zwiększenie popularności ekologicznych, lokalnych produktów
nawiązanie współpracy szkół o profilu zawodowym z
producentami w celu zapoznania młodzieży z tą produkcją i
ewentualnym stażem
nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym

Działania:
Powstanie międzynarodowa GRUPA PRODUCENTÓW (na FB)
umożliwiająca wymianę doświadczeń, rynków zbytu i rozwoju
zawodowego
W każdym z krajów partnerskich odbędą się warsztaty ICT
umożliwiające zastosowanie bezpłatnych narzędzi internetowych do
promocji i sprzedaży produktów, rozwoju działalności, pozyskiwania
informacji.
W ramach projektu będziemy zachęcali do współpracy lokalnych
producentów z producentami z krajów partnerskich (z Włoch, Grecji,
Portugalii i Cypru) wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi
praktykami, doświadczeniami .

Propozycja dla Państwa
szkolenie komputerowe z zakresu wykorzystywania bezpłatnych
programów komputerowych jako narzędzie służące do promocji
i dystrybucji produktów lokalnych
szkolenie z zakresu marketingu - promocja i dystrybucja
produktu lokalnego
wymiana doświadczeń w zakresie popularyzacji produktów
lokalnych
DOSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY PRODUCENTÓW
NA FB
umożliwienie nawiązania współpracy międzynarodowej
Wizyta studyjna????
(kontakt z prężnie działającymi producentami w Polsce...)

DOŁĄCZ DO NAS
NA FACEBOOKU !!!
będziesz miał/a dostęp do bieżących informacji o projekcie,
terminów spotkań i szkoleń
poznasz partnerów projektu
będziesz mógł/mogła umieszczać informacje o swoim produkcie,
reklamować go i proponować zakup
poznasz produkty proponowane przez innych producentów lokalnych
jak i zagranicznych
będziesz mógł/mogła komunikować się z innymi producentami aby
nawiązać współpracę
będziesz mógł/mogła korzystać z dobrych
producentów lokalnych jak i z krajów partnerskich

praktyk

innych

www.clip-project.eu
www.facebook.com/CLIP-Project
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