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Какво Ви предлагаме?
“Европейски алианс на секторните умения
в областта на обучение и стаж за консултанти
„Продажби“ в търговията с помощни
технически средства и хранителни добавки”

“Включете се в новаторска
обучителна програма,
която ще осигури
нова възможност за заетост”
Програма: Леонардо да Винчи
Мярка: Многостранни проекти
за разработване на иновации –
Секторни алианси на уменията
Начало: 01 Януари 2014 г.
Край: 30 Юни 2016 г.
Този проект (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) е финансиран с подкрепата
на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на
нейния автор и от Комисията не може да бъде държан отговорен за всяка
употреба, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се в него.

модул 1

Сравнителен анализ на резултатите от проучванията за необходимостта
от професията.
H-CARE учебна програма (базирана на системата ECVET);
Модул 1: Въведение в системата на Здравеопазването
и съвети за промоция на здравето
Модул 2: Европейска и национална законодателна рамка
Модул 3: Търговия с помощни технически средства
Модул 4: Търговия с хранителни добавки
Модул 5: Комуникация и работа с клиенти с увреждания
Модул 6: Управление на продажбите
Модул 7: Предприемачество
Модул 8: Електронна търговия
Модул 9: Стажове (чиракуване)
Многоезична платформа за електронно обучение
H-CARE Контролен инструмент (базиран на системата EQAVET);
Профил на професията
Обобщен доклад за приложимост на проектните продукти.

модул 2

„Въведение в системата на Здравеопазването
и съвети за промоция на здравето“

Този модул съдържа
законовата рамка,
регулираща търговията
с технически помощни
средства и хранителни
добавки. Той обхваща
нормативната уредба
в Европа и България.

Този модул представя знания и
умения за общуването и
поведението при обслужване
на клиенти от шест основни
групи увреждания.

модул 9

Този модул предоставя
знания и умения, свързани
със същността на продажбите,
което включва информация
за психологията на клиентите,
техните особености
и възможности за продажби.

„H-CARE контролен инструмент
(базиран на системата EQAVET)“

Посетете www.healthcaresales.eu/elearning
Достъпът е възможен след предварителна регистрация.

„Търговия с хранителни добавки“

Този модул съдържа основни
компоненти на търговията
с помощни технически
средства спрямо основните
групи увреждания.
Той включва и практически
насоки за представяне
и мърчъндайзинг
на продуктите с цел
повишаване на продажбите.

модул 7

„Управление на продажбите“

Как да се включите
в обучението?

модул 4

„Търговия с помощни технически средства“

модул 6

„Комуникация и работа
с клиенти с увреждания“

Безработни лица на възраст над 16 години, които
биха искали да придобият нови знания, умения и
компетентности чрез обучение базирано на
принципите на ECVET.
Лица, заети в търговски фирми в
здравеопазването, които желаят да се развиват в
професионален план.
Центрове за професионално обучение и
образователни институции, които биха искали да
обучават специалисти по тази нова професия.
Търговски фирми, които искат да усъвършенстват
познанията на своите служители, което ще подобри
техните продажби и корпоративен имидж.

модул 3

„Европейска и национална
законодателна рамка“

Този модул представлява
въведение към системите
на Здравеопазване в Европа
и тяхните различия. Акцент
в модула е поставен върху
Европейската политика
за свободно движение
на професионалисти
в Здравеопазването.

модул 5

Кой може
да се възползва?

Този модул съдържа основните
принципи за предлагане
на хранителни добавки
(витамини, фитохимикали,
макронутриенти и диетични
добавки) – видове, състав,
приложение и несъвместимост.

модул 8

„Предприемачество“

„Електронна търговия“
Този модул предоставя насоки
за създаване на собствен
бизнес. Той включва указания
за създаване на примерен
бизнес план, изготвяне
на бюджет, както и насоки
за управление, в това число
и на човешките ресурси.

Този модул предоставя
основните параметри за
осъществявяне на електронна
търговия. Той съдържа насоки
за управление на бизнес
през интернет, в това число
и създаване на електронен
магазин.

Кой създаде
тези продукти?

Кой създаде
тези продукти?

„Стажове (чиракуване)“
Този модул дава възможност
за придобиване на ценен
практически опит чрез
стажуване (чиракуване), което
е фактор за развитие в
кариерата.

Този контролен инструмент
служи като механизъм за
обратна връзка и оценка на
знанията, уменията и
компетентностите придобити
по време на обучението. Той
съдържа затворени въпроси,
описващи реални ситуации
при обслужване на клиенти с
увреждания. Обучаемият
трябва да избере найподходящия вариант.
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Истанбул, Турция – Координатор на проекта
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Лице за контакт: г-жа Мария Горанова
Ел. поща: zguraprojects@gmail.com

