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MIT! - MAKE IT ACCESSIBLE!
Spodbujajte razvoj potovanj, dostopnih starejšim osebam in
osebam s posebnimi potrebami preko inovativnih trženjskih
strategij, ki temeljijo na zavedanju o specifičnih zahtevah in potrebah
ter aktivnem odnosu do socialne vključenosti
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IZKORISTITE
PRILOŽNOSTI NA
TRGU!
Projekt MIT! je usmerjen na hotele
in druge nastanitvene obrate v
turizmu (MSP) z ciljem dolgoročno
povišati njihovo učinkovitost in
konkurenčnost.
MIT!
se
osredotoča na celostni razvoj
turističnih proizvodov za ciljne
skupine, katerih tržni potencial je
bil do sedaj vse prepogosto
podcenjen.
MIT!
spodbuja
vključevanje regionalnih sredstev
za
razvoj
celovite
turistične
ponudbe.

USTVARITE NOVE
USPEŠNE
TURISTIČNE
PROIZVODE
Prvič

na

podrobno
standarde
specifične

tržišču,

Model

definira
za
celostne

PRIVABITE NOVE
CILJNE SKUPINE
Seniorji

Slepi gostje

Slabovidni gostje

Gostje v invalidskih
vozičkih

Gostje z oteženo
hojo

Pritlikavci

MIT!

Evropske
oblikovanje

Gostje z omejenimi
možnostmi gibanja

naslednje dimenzije:




MIT!
Platforma
promovira
trženje celovite in dostopne
turistične ponudbe v Evropi.
Vnos podatkov in plasiranje
ponudbe sta brezplačna.
MIT!
Usposabljanje
zagotavlja
podporo za razvoj in oblikovanje
novih turističnih proizvodov. Ponuja
vam izčrpne informacije in praktične
nasvete glede:



priložnosti na tržišču in
dejavnikov za uspeh



potencialnih skupin gostov in
standardov kakovosti



oblikovanja ponudbe,
usmerjene v prihodnost

Tečaj usposabljanja je zasnovan za
fleksibilno rabo le-tega, možna je
tudi uporaba prek
inerneta.
Udeležba tečaja je brezplačna za
vodje hotelov in njihovo osebje.
.

ponudbe

dostopnega turizma, ki zajemajo



ZA HOTELE
BREZPLAČNO!

D – Dostopnost
(Pot do destinacije in hotela,
Dostop v hotel, Specifike pri
uporabi različnih storitev
hotela)
S - Storitve
(Zdravstvene storitve, Storitve
mobilnosti, Prehrana)
I - Izkušnje
(Spoznavanje lokalne kulture,
Doživetje naravne, Šport in
rekreacija, Izobraževanje in
kontakti)

Gluhi gostje

Naglušni gostje

Serija uporabljenih piktogramov je produkt
Agencije anatom5, zaznavni marketing, GbR:
http://www.anatom5.de/, in Nacionalnega
koordinacijskega urada ‘Turizem za vse’:
http://www.natko.de (avtorske pravice:
anatom5 GmbH v sodelovanju z NatKo). Dodana
sta bila piktograma za majhne goste in goste z
omejenimi možnostmi gibanja.

Za dodatne informacije in
novice obiščite spletno
stran:
www.mitmakeitaccessible.eu
Prijave in kontakt:
Dr. Imke Troltenier
T. +49 (0) 6421 360 21-0
troltenier@telehauswetter.de
Projekt je delno financiran s strani
Evropske Komisije. To sporočilo
odraža le stališča avtorja, zato
Komisija ni odgovorna za kakršnokoli
uporabo navedenih informacij.

