MIT! – MAKE IT ACCESSIBLE!
Προωθήστε τα χωρίς εμπόδια ταξίδια ηλικιωμένων ατόμων αλλά και ατόμων με αναπηρίες μέσω καινοτόμων
στρατηγικών μάρκετινγκ που βασίζονται στην επίγνωση των ειδικών απαιτήσεων, αναγκών και ενεργού
ενδιαφέροντος για κοινωνική ένταξη.
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ
ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!
Το έργο ΜΙΤ! στοχεύει στα
ξενοδοχεία
και
τις
παροχές
διαμονής στον τουρισμό και
αποσκοπεί στην ενίσχυση ανά
επίδοση
και
την
ανταγωνιστικότητά τους σε ένα
μελλοντικά
προσανατολισμένο
τρόπο. Το Mit! επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη των ολιστικών
τουριστικών προϊόντων για τις
ομάδες-στόχους, οι οποίες συχνά
έχουν υποτιμηθεί σχετικά με το
δυναμικό τους στην αγορά μέχρι
σήμερα. Το MIT! αναχώνει για τη
συμμετοχή των περιφερειακών
πόρων για την ανάπτυξη των
ολιστικών προσφοορών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΤΕ
ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

Ηλικιωμένοι

Τυφλά άτομα

Επισκέπτες με
πρόβλημα όρασης
Άτομα σε
αναπηρικά αμαξίδια

Επισκέπτες με
αναπηρία στο
βάδισμα
Άτομα χαμηλού
αναστήματος

Για πρώτη φορά, το Μοντέλο MIT!
ορίζει ευρεία ευρωπαϊκά πρότυπα
για τη δημιουργία ομάδας-στόχου
που προσδιορίζοντας ολιστικές
προσφορές για τον προσβάσιμο
τουρισμό, περιλαμβάνοντας τις
ακόλουθες διαστάσεις:

Επισκέπτες με
χαμηλή κινητική
ενέργεια



Επισκέπτες με
βαρηκοΐα

Πρόσβαση
(Πώς να φτάσετε εκεί, να κάνετε
είσοδο, να χρησιμοποιήσετε την
παροχή)



S - Υπηρεσίες
(Υπηρεσίες Υγείας, Υπηρεσίες
Κινητικότητας, Διατροφή)



E - Εμπειρίες
(Επίγνωση στον Περιφερειακό
Πολιτισμό, στο να βιώνετε τη
φύση, Αθλήματα και Κίνηση,
Εκπαίδευση και Επικοινωνία )

Επισκέπτες με
πρόβλημα ακοής

Οι
σειρές
εικονογραμμάτων
που
χρησιμοποιούνται
βασίζονται
στους
εκδότες: anatom5 perception marketing GbR
http://www.anatom5.de/
και
Nationale
Koordinationsstelle Tourismus für Alle e.V.
http://www.natko.de (copyright: anatom5
GmbH σε συνεργασία με Natko και
προστίθενται
από
φωτογραφίες
για
επισκέπτες χαμηλού αναστήματος και
φιλοξενούμενους
με
χαμηλή
κινητική
ενέργεια.

FOR HOTELS FREE!
Η πλατφόρμα ΜΙΤ! προωθεί την
εμπορία νέων ολιστικών και
προσιτών τουριστικών προσφορών
σε
ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Η
εισαγωγή
δεδομένων
και
η
τοποθέτηση των προσφορών είναι
δωρεάν.
Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο MIT!
παρέχει
υποστήριξη
για
τη
δημιουργία
νέων
τουριστικών
προϊόντων. Προσφέρει αναλυτικές
πληροφορίες
και
πρακτικές
συμβουλές
ανάλογα
με:



Τις ευκαιρίες τις αγοράς και
των ευκαιριών επιτυχίας



Τις πιθανές ομάδες
επισκεπτών και τα πρότυπα
ποιότητας



Τη δημιουργία των
μελλοντικά
προσανατολισμένων
προσφορών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι
σχεδιασμένο για ευέλικτη χρήση,
συμπεριλαμβανομένου
του
διαδικτύου. Η συμμετοχή είναι
δωρεάν για τους διαχειριστές των
ξενοδοχείων και των μελών του
προσωπικού.
Για περισσότερες
πληροφορίες και νέα
παρακαλούμε
επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα:
www.mitmakeitaccessible.eu
Εγγραφή και Επικοινωνία:
Dr. Imke Troltenier
T. +49 (0) 6421 360 21-0
troltenier@telehauswetter.de
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η
παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει
μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
μπορεί να γίνει των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

