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Vuoden 2017 lopuksi jaamme kanssanne toisen GLOBAL SPIN -projektin uutiskirjeen. Projekti
saa tukea Erasmus+ - KA2 Knowledge Alliances -ohjelmasta Euroopan Unionista. Tämän
projektin tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten akateemisten spin-offien ja start-upien
kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla kehittämällä innovatiivinen ja kattava koulutustyökalu.
Projektin toinen partnerikokous oli Patraksessa Kreikassa 29.syyskuuta 2017. Isäntinä toimivat
Patraksen yliopiston partnerit. Tässä kokouksessa keskusteltiin partnereiden tähänastisesta
edistymisestä, saavutetuista
tutkimustuloksista, koulutusohjelmasta, joka
pohjautuu näihin tutkimustuloksiin,
Kansainvälisten yritysten foorumista (TEF) ja
EU:n sidosryhmistä. Kokouksessa oli hyvä
mahdollisuus kertoa partnereille missä
mennään projektissa ja esittää tärkeitä
kysymyksiä jatkon kannalta.
GLOBAL-SPIN Projektin toinen partnerikokous Patraksessa,

 Tutkimusosio jakaantuu neljään
Kreikassa, 29 syyskuuta 2017, kaikki partnerit paikalla.
päävaiheeseen: case-tutkimukseen ja
kirjoituspöytätutkimukseen, kyselyyn, fokusryhmäosioon ja tutkimusraporttiin. Tämän
osion data on analysoitu suomalaisen partnerin VAMKin toimesta, joka on luonut
loppuraportin partnerimaiden yritysten tavoitetilasta. Tämän tutkimusosion tulokset
sisällytetään koulutusohjelmaan, jonka tavoitteena on opettaa tärkeitä taitoja ja
tietoja yritysten kansainvälistymiseen.
 GLOBAL-SPIN –projektin kehittämä koulutusohjelma sisältää tietoa kolmesta
pääalueesta kolmen pylvään muodossa. Nämä on identifioitu olennaisiksi konsortion
tekemän tutkimuksen pohjalta.

Oppiminen ja kasvu
kansainvälisille yrittäjille

Tuotteiden ja
palveluiden
kaupallistaminen

Globaalien kykyjen
rekrytointi

o

Osio 1 keskittyy Kansainvälisten yrittäjien oppimiseen ja kasvuun. Se fokusoi
seuraaviin alajaksoihin: “Suunta kohti innovaatiota” ja “Monikulttuuristen
organisaatioiden johtaminen.”

o

Osio 2 keskittyy “Tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen”. Se antaa
tietoa teemoista “Yrityksen brändäys” ja “Digitaaliset
markkinointistrategiat”.
Osio 3 keskittyy auttamaan yrityksiä rekrytoimaan globaaleja kykyjä ja se
sisältää seuraavat pylväät: “Miten pitää kyvykkyydet” ja
“Mentorointistrategiat integraatioon ja menestykseen.”

o

Yhdessä nämä pylväät ja osiot muodostavat kokonaisen opintoprosessin joka voi
auttaa akateemisia spin-offeja ja start-upeja luomaan ainutlaatuista kilpailukykyä
kansainvälisillä markkinoilla.

Kansainvälinen yrittäjyysfoorumi (TEF) on nyt
saatavilla kaikille kiinnostuneille, tavoitteena
maksimoida verkostoitumisen hyödyt yrittäjille.
Foorumille pääsee tästä:
(https://www.facebook.com/groups/197058649
9822258/
 Tule mukaan matkalle auttamaan spinoffeja ja start-upeja löytämään parhaat
resurssinsa kansainväliseen
menestykseen.

TEF on nyt avoinna niille jotka haluavat lisätä
verkostoitumistaan.

 Tämän lisäksi löydät EU sidosryhmät, jotka voivat auttaa projektia saavuttamaan
maksimaalisen vaikutuksen tältä sivulta.

This project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

