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Leonardo da Vinci nimelise mobiilsusprojekti VITTI eesmärk on ellu viia
rahvusvahelise äri kutsehariduse programmi Bulgaarias, Horvaatias, Kreekas,
Rumeenias, et võimaldada väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel
rahvusvahelises mastaabis kasvada. Programm on ITM Worldwide kontseptsiooni
osa. Selle eesmärgi täitmiseks vahendab Rootsis, Eestis ja Sloveenias asuv
ärikoolitajate organisatsioon oskusteavet ja kogemusi.

Ljubljana, Sloveenia 27. - 29. mai 2013
VITTI partnerid Bulgaariast, Horvaatiast, Eestist, Kreekast, Rumeeniast, Sloveeniast ja
Rootsist kohtusid Ljubljanas, et osaleda ITM Worldwide järjekordsel seminaril koos
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ekspordijuhtidega ja ITM 2013. aasta
programmi Sloveenia osalejatega. VITTI partnerid osalesid ka partnerite vahelisel
kohtumisel ning arutasid VITTI projektiga seonduvaid teemasid.

Sloveenia – ITM programmi partner aastast 2006

Spirit Slovenia ühines 2006. aastal ITM
rahvusvahelise
programmiga,
et
aidata
Sloveenia väikese ja keskmise suurusega
ettevõtteid
välisturgudele
sisenemisel.
Programmiga ühinemise eesmärk oli õppida
ekspordivaldkonna ekspertidelt, et vältida vigu
rahvusvahelises
kaubanduses,
tõsta
efektiivsust ning innustada ja laiendada
ekspordiga seonduvaid tegevusi väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtete hulgas.

Teadvustades kui väärtuslik on koolitus koos erialase praktikaga, kaasas Sloveenia
Vabariigi valitsus ITM programmi
Sloveenia ettevõtete internatsionaliseerimise
edutamise programmi perioodil 2010-2014. Sloveenia ITM programmi partnerid on
antud programmiga erakordselt rahul. 2012. aastal kinnitas enam kui 50 % osalejatest,
et ITM programm ületas nende ootusi.
Kolme esimese generatsiooni programmi täitsid edukalt 27 osalejat. Nendest
Sloveenia ettevõtetest, mille töötajad osalesid ITM programmi esimeste
generatsioonide programmide hulgas, sisenesid aastatel 2007-2011 välisturgudele
enam kui 43 ettevõtet. Nende ettevõtete müügitulu on rahvusvahelistel turgudel igal
aastal tõusnud 44 % võrra ning need näitajad on ületanud kõik ootused.

Turu-uuringute rahvusvaheline seminar
VITTI partnerid ning väikese ja keskmise suurusega
ettevõtete esindajad osalesid turu-uuringute seminaril, mille
viis läbi proua Jean Sutton ettevõttest Actionline Research &
Training Ltd. See oli parima tasemega rahvusvaheline
seminar, mille on ITM partnerid korraldanud. Turu-uuringute
seminar aitas osalejatel paremini mõista, kuidas edukalt turuuuringuid läbi viia.

VITTI partnerite kohtumise päevakord.
VITTI programmi partnerite päevakord sisaldas erinevaid üritusi ja kohtumisi, nende
hulgas informatsiooni vahetamist ja info levitamist partnerite vahel (uudiskirjad ning
kohalikud kohtumised), turu-uuringute ja vajaduste raportite koostamist, arutelusid ITM
programmi rakendamise osas igas partnerriigis ning VITTI projekti jätkamise osas.

