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MIT! - MAKE IT ACCESSIBLE!
Edistää ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten esteetöntä matkustamista
uudenlaisilla markkinointistrategioilla, jotka pohjautuvat tietoisuuteen
erityisvaatimuksista,- tarpeista ja aktiivisesta sosiaalisuuden
huomioimisesta

U UTISKIRJE 3 - KESÄKUU 2010: MIT! TAVOITE 2 –E RIKOISTUNEET

KÄYTTÄKÄÄ
MARKKINOINTI
MAHDOLLISUUKSIA!
MIT!-hanke kohdistuu hotelleille ja
majoitusliikkeille (pienet ja keskisuuret
yritykset) ja päämääränä on parantaa
niiden esiintuloa ja kilpailukykyä
tulevaisuuden tavalla. MIT! keskittyy
kokonaisvaltaisten matkailutuotteiden
luomiseen asiakasryhmille, joiden
asiakaspotentiaali on toistaiseksi
aliarvioitu. MIT! keskittyy alueellisten
voimavarojen hyödyntämiseen
kokonaisvaltaisten tuotteiden
suunnittelemisessa.

LUO ONNISTUNEITA
M AT KAIL UT UOTT EIT A
MIT – malli määrittää ensimmäistä
kertaa Euroopan laajuisia standardeja
yksilöllisten erityisryhmille suunnattujen
kokonaisvaltaisten tuotteiden
luomiseen. Malli sisältää seuraavat
näkökohdat:



A - Access: Saavutettavuus
(Perille pääseminen, Sisään
pääseminen, Käytettävyys)



S - Services: Palvelut
(Terveyspalvelut, kuljetuspalvelut,
ruokailu)



E - Experiences: Kokemukset
(Paikalliskulttuuriin tutustuminen,
Elämystuotteet kuten luonto, urheilu ja
tapahtumat, Koulutus ja yhteistyö)

LAATUVAATIMUKSET , VARAUSTOIMINTO - PILOTTIEN KEHITTÄMINEN

TAVOITTEENA
UUSIA
KÄYTTÄJÄRYHMIÄ

Seniorit

ILMAISTA
MAJOITUSLIIKKEILLE!
MIT –tuotealusta edistää uusien
kokonaisvaltaisten esteettömien
matkailutuotteiden tarjontaa
Euroopassa. Tietojen lisääminen ja
tarjousten tuottaminen alustalle
ovat ilmaisia.

Sokeat asiakkaat

Näkövammaiset
asiakkaat

MIT! opintojakso tarjoaa apua
uusien matkailutuotteiden
suunnittelemisessa. Opintojaksolla
saat yksityiskohtaista tietoa ja
käytännön neuvoja seuraavista
asioista:



Tuotteiden kysyntä ja
menestystekijät


Liikuntarajoitteiset
asiakkaat

Potentiaaliset asiakasryhmät ja
laatustandardit



Tulevien tuotteiden suunnittelu

Lyhytkasvuiset

Opintojakso on suunniteltu
monimuotoiseksi ja sisältää
Internetin välityksellä oppimista.
Osallistuminen on ilmaista hotellien
johtajille ja henkilökunnalle.

Pyörätuolin
käyttäjät

Asiakkaat
alentuneella
lihasvoimalla
Kuurot asiakkaat

Asiakkaat joiden
kuulo on alentunut

The pictogramme series used is based on the
publishers: anatom5 perception marketing GbR
http://www.anatom5.de/ and Nationale
Koordinationsstelle Tourismus für Alle e.V.
http://www.natko.de (copyright: anatom5 GmbH in
cooperation with Natko) and added by the pics for
short guests and guests with low kinetic energy.

Lisätietoja ja uutisia
kotisivultamme:
www.mitmakeitaccessible.eu
Yhteystiedot:
Dr. Imke Troltenier
T. +49 (0) 6421 360 21-0
troltenier@telehauswetter.de
Hanke on rahoitettu Euroopan komission
tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa
ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole
vastuussa siihen sisältyvien tietojen
mahdollisesta käytöstä.

