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Miről szól a ProsperAMnet?
A ProsperAMnet 'A korszerű gyártástechnológiát alkalmazó
gyártók hálózatának szolgáltatási teljesítményének és
export eredményeinek fejlesztését' jelenti

A projekt célja, hogy támogassa
Közép-Európa
korszerű
gyártástechnológiát
alkalmazó
gyártóit (AM-eit), hogy kitűnővé
váljanak szolgáltatási területükön!

MOTIVÁCIÓ
A verseny és a változó kereslet
miatt sok AM egészíti ki ipari
szolgáltatásokkal
portfólióját.
Különösen a kkv-k számára az ipari
szolgáltatások
eladása
és
exportálása
kulcsfontosságú
stratégiai tényező a vállalati érték
és
a
versenyképesség
szempontjából.

MEGKÖZELÍTÉSÜNK
A
közép-európai
felsőoktatási
intézményekből, üzleti támogató
szervezetekből, kkv-kból és

politikai döntéshozókból álló
transznacionális
hálózat
kiépítésével
széles
körű
tudásbázisra
támaszkodva
érjük el a projekt fő
célkitűzéseit. A ProsperAMnet
közösen fejleszt innovatív
eszközöket
az
AM-ek
támogatására.

VÁRT EREDMÉNYEK
 Két innovatív eszköz az AMek támogatására a KözépEurópai országokban



A szolgáltatás-export és a
szolgáltatásteljesítmény
fokozása érdekében az
érintettek összekapcsolása
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Friuli Innovazione Kutatási és
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 Az

érintett
régiók
versenyképességének
javítása

A ProsperAMnet az INTERREG CENTRAL
EUROPE Programból, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával
valósul meg.

Szlovákia
Pozsonyi Közgazdasági
Egyetem

Szlovénia
Szlovén Kereskedelmi és
Iparkamara

PROJEKT EREDMÉNYEK
Eszközök – Stratégiai Cselekvési Tervek – Platform
A ProsperAMnet támogatja az AM-eket az ipari szolgáltatásaik értékesítésének javításával és
annak felismerésével, hogy mely szolgáltatások exportálhatók sikeresen. A cél elérése
érdekében két innovatív online eszköz kerül kifejlesztésre. Az üzleti támogató szervezetek
tréningen vesznek részt, annak érdekében, hogy támogassák az AM-eket
szolgáltatásmenedzsmentjük és exporttevékenységük során. A politikai döntéshozók
stratégiai cselekvési terveket és döntéstámogató ajánlásokat kapnak a jövőbeli
lehetőségekről.

SZOLGÁLTATÁSTELJESÍTMÉNY
Figyelő
A Figyelő szolgáltatás azonosítja a vállalat
belső tőkeáttételét a termékekhez és
megoldásokhoz kapcsolódó szolgáltatások
bevezetésének,
értékesítésének
és
kezelésének javítása érdekében. A Figyelőn
keresztül más gyártók tevékenységeire és
benchmarkjaira alapozva ajánlások kerülnek
meghatározásra.

SZOLGÁLTATÁS-EXPORT
Radar
Ez az online eszköz a mesterséges
intelligencia segítségével gyűjti és
kivonja
az
adatokat
az
exportpiacokról és az egyes
ügyfelek és ágazatok jellemzőiről.
Az AM-ek ajánlásokat kapnak a
szolgáltatásaik
exportálási
esélyeiről.

Használja az ISE-Figyelőt:
www.ise-monitor.eu/monitor
Korszerű gyártástechnológiát alkalmazó gyártó, és kiváló szeretne lenni szolgáltatási
területén? Az ISE-monitor részletes elemzést nyújt a vállalat szolgáltatási üzletágának
jelenlegi helyzetéről, valamint összehasonlítja más cégekkel. Minden adatot bizalmasan
kezelünk! A szolgáltatás ingyenesen használható.

Ipari Szolgáltatás Teljesítmény kimutatás és Benchmark. Az ábra az Ipari
Szolgáltatási Kiválóság 12 döntő területét illusztrálja.

KIK VAGYUNK

ProsperAMnet SZÁMOKBAN
Projekt időtartam:
2019.04.01 – 2022.03.31
A partnerség csoportfotója a ProsperAMnet
projektindító találkozóján, 2019 május 6-7.

Költségvetés: ERFA támogatás:
1,9 M €
1,5 M €

Közreműködő partnereink támogatnak bennünket abban, hogy a projekt sikeresen megvalósuljon
minden érintett régióban helyi AM-ek szakértelmének és know-how-jának biztosításával az export és az
exportpolitika területén.











Osztrák Kereskedelmi Kamara, Külkereskedelem, Nemzetközi Technológiai Együttműködés
Libereci Műszaki Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Duna-Vltava Európai Régió (ERDV)
VDMA – Német Gépészmérnöki Szövetség
Szlovák marketing társulás
Friuli Venezia Giulia Autonóm Régió
Dél-csehországi Ügynökség az innovatív vállalkozás támogatására
Novo mesto Információs Tanulmányok Kar
Székesfehérvár Önkormányzata
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Digitális gazdaság és innováció

TUDJON MEG TÖBBET A PROJEKTRŐL
www.interreg-central.eu/prosperamnet
www.facebook.com/prosperamnet
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