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MIT! – PRZEŁAMUJEMY
BARIERY! WYRÓWUJEMY
SZANSE!
Promowanie podróżowania wśród ludzi starszych i
ludzi niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie
innowacyjnych strategii marketingowych opartych na
świadomości specjalnych potrzeb i wymagań grupy
docelowej.
NEW SLETTER 1 -

GRUDZIE Ń

2009: START

The European project MIT!
Projekt polega na
innowacyjnym podejściu
marketingowym opartym na
zwiększeniu konkurencyjności
małych I średnich
przedsiębiorstw na rynku
turystycznym poprzez
zwiększenie świadomości oraz
poziomu kwalifikacji.
Projekt MIT! skupiać się będzie
na określonych grupach
docelowych oraz całościowym
rozumieniu produktów i usług
turystycznych. W ten właśnie
sposób MIT! przyczynia się do
zwiększenia dostępu do
podróżowania osób starszych,
osób niepełnosprawnych jak
również ich rodzin.

KICK-OFF
MEETING W
NIEMCZECH
Partnerstwo składa się z
doświadczonych
osób
z
Finlandii,
Grecji,
Polski,
Słowenii oraz Niemiec.

P ROJE KTU EUROPE JSK IE GO

MI T! - K ICK-O FF MEET IN G

PROJEKT
SKIEROWANY
DO MŚP I
MIKROPRZEDSIĘBIO
RSTW
Zdominowany przez małe i
średnie przedsiębiorstwa,
sektor turystyczny, jest
niezwykle ważny dla Europy ze
względów ekonomicznych.
Podróżowanie bez barier jest
bardzo istotnym zagadnieniem
jeśli chodzi o politykę turystyki.
W Unii Europejskiej, około 37
milionów ludzi
niepełnosprawnych
reprezentuje duży, stale
rosnący rynek.
Poprawienie dostępu do
podróżowania dotyczy również
starzejącej się populacji. W
UE, w sumie około 120 mln
ludzi starszych i
niepełnosprawnych oczekuje
poprawy dostępu i
zwiększenia możliwości jeśli
chodzi o podróże.
Kluczową sprawą dla małych i
średnich przedsiębiorstw
sektora turystycznego jest
sprostanie wymaganiom,
poprzez rozwój produktów i
usług spełniających rosnące
zapotrzebowanie. MIT! oparty
jest na innowacyjnym
podejściu marketingowym i ma
na celu zwiększenie
efektywności i
konkurencyjności MŚP i mikro
przedsiębiorstw w sektorze
turystyki, poprzez zwiększenie
kompetencji i umiejętności
pracowników, a także
nauczycieli i szkoleniowców i
w rezultacie zapewnienie
szkolenia zawodowego dla
sektora turystycznego.

W NIE MCZECH

KURS
SZKOLENIOWY –
NAUCZANIE
KOMPLEMENTARNE
W projekcie MIT! powstanie:



model służacy jako benchmark
turystyki ‘bez granic’ dla ludzi
starszych oraz osób
niepełnosprawnych



narzędzie ICT do
prezentowania ofert oraz do
użytkowania w celach
marketingowych



komplementarny kurs
szkoleniowy



platforma

W celu uzyskania więcej
informacji zapraszamy do
odwiedzenia naszej strony:
www.mitmakeitaccessible.eu
Kontakt:
Dr. Imke Troltenier
T. +49 (0) 6421 360 21-0
troltenier@telehaus-wetter.de

Projekt ten został sfinansowany
dzięki wsparciu ze strony Komisji
Europejskiej. Niniejsza
publikacja jest tylko i wyłącznie
odzwierciedleniem poglądów
samego autora. Komisja nie
ponosi żadnej odpowiedzialności
za jakiekolwiek zastosowanie
zawartych w niej informacji.

