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PROSPERAMNET

ProsperAMnet
stratégia elismeri a szükségességét a fejlett gyártók

https://www.interreg-central.eu/
prosperamnet

megerősítésének. Különösen a kis- és közép vállalatok

https://www.facebook.com/ProsperAMnet/
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A FEJLETT GYÁRTÓK HÁLÓZATÁNAK HALADÓ
SZOLGÁLTATÁSI TELJESÍTMÉNYE ÉS EXPORT
EREDMÉNYEI
CE1569

PARTNERSÉG
A partnerség 10 partnerből áll 7 különböző országból, 4
egyetemből és 6 üzleti támogató szervezetből.
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Austria
University of Applied Sciences Upper Austria - Lead

KIMENETEK

MONITOR

Szolgáltatás Teljesítmény Monitor
Támogatja a társaságokat, hogy a legkiválóbbat kapják az ő szolgáltatási üzletágukban
www.ise-monitor.eu/monitor
Szolgáltatás Export Radar
Azonosítja azokat a nemzetközi piacokat,
ahova a szolgáltatásokat sikeresen lehet
exportálni a mesterséges intelligencia használatával
Szolgáltatási Teljesítmény Szakértői csomópontok
Kísérleti tevékenységek

partner
Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur

Cseh Köztársaság
DA többnyelvű Szolgáltatás Teljesítmény Monitor egy eszköz a Fejlett Gyártók számára, hogy
meghatározzák az ő belső eszközeiket, hogy
fejlesszék a bevezetését a menedzsmentjét
és értékesítését a már meglévő, vagy új termékeinknek, - vagy megoldásokkal-kapcsolatos szolgáltatásaiknak az ő saját nyelvükön.
Egyedi ajánlásokat a cselekvésekre és ref-

Dél-csehországi Kereskedelmi Kamara

Németország
Passaui Egyetem
Bautzen Innovációs Központ

Magyarország
Innoskart Nonprofit Kft.
Szegedi Tudományegyetem

RADAR

Olaszország
Friuli Innovazione Kutatási és Technológiai Transzfer
Központ

Stratégiai cselekvési tervek
Szolgáltatási Teljesítmény és Szolgáltatási Exportálás platform

A radar adatokat gyűjt az egyes AM-ek exportjellemzőiről. Az adatkészleteket a mesterséges
intelligencia (AI) segítségével automatikusan
összehasonlítják a paraméterek erősségeivel. A radar ajánlásokat fogalmaz meg az ipari
szolgáltatások exportjával kapcsolatosan az
AM-ek számára. Nemzetközi szolgáltatási lehetőségek és jellemző paraméterek kerülnek
meghatározásra. A radar beépül a platformba

Szlovákia
Pozsonyi Közgazdasági Egyetem

Szlovénia
Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara

ASSOZIIERTE PARTNER
A projektpartnereket 10 társult partner támogatja,
akiknek a bevonása lehetővé teszi az együttműködés
erősödését a helyi és regionális szereplőkkel, valamint az
érdekelt felekkel, és lehetővé teszik a hatásnövekedését
a projekt disszeminációs eredményeinek.

KI TÁMOGAT MINKET?

A projektünk az Interreg CENTRAL EUROPE Programme
által támogatott, amely ösztönzi az együttműködést
Közép-Európa közös kihívásaival szemben.
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