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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
 Εντοπίστε ευκαιρίες αγοράς

MIT ! - MAKE IT ACCESS IBLE !

 Απευθυνθείτε σε νέες ομάδες
 Αναπτύξτε Επιτυχημένα Προϊόντα

Προώθηση προσιτών ταξιδιών για ηλικιωμένους και
ανθρώπους με αναπηρία μέσω καινοτόμων
στρατηγικών marketing που βασίζονται στην
κατανόηση των απαιτήσεων και αναγκών όπως και
στο ενεργό ενδιαφέρον για κοινωνική ένταξη.

 Δωρεάν Εκπαιδευτικά Μαθήματα
 Μάρκετινγκ Ευρωπαϊκής Διάστασης

N EW SLET T ER 4 - 2010: ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ! ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΞΕΝΩΝΕΣ

Online- Μαθήματα
άσκησης για ξενοδοχεία
και πανσιόν: Βάλε την
ομάδα σου!
The MIT! Training course απευθύνεται
σε

διευθυντές

ξενοδοχείων,

και

προσωπικο

εμπλεκόμενους

στον

τουρισμό, τοπικές αναπτυξιακές αρχές,
και εκπαιδευτικά κέντρα της τουριστικης
βιομηχανίας.

Εξαιτίας

εμπλεκόμενα

ξενοδοχεία

έχουν την ευκαιρία
προφίλ

τους

του
να

MIT!

και

Τα

ξενώνες

φτιάξουν το

στο αυξανόμενο

εύρος

καινοτόμω προιόντων και υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής αγοράς.






Αρχή: Δεκ. 2010 ,/Ιαν. 2011
Μέρος: Ljubljana, Aθήνα, Rokua,
Marburg. Lodz
Ευέλικτο & παραμετροποιήσιμο :
ELearning φάση, max. διάρκεια 40
ώρες
μέχρι...

Βασισμένο
στην
εμπειρία
των
τελευταίων ετών το MIT! ακολουθεί μια
καινοτόμα προσέγγιση :όπως στα
μικρά και συχνά μεσαία ξενοδοχεία δεν
υπάρχει εύκολη προσβασιμότητα λόγω
της αρχιτεκτονικής τους σχεδιάσης, σε
πολλές περιπτώσεις οι απαιτούμενες
επενδύσεις
υπερβαίνουν
τις
υπάρχουσες δυνατότητες,η στρατηγική
του MIT! είναι καθαρά οικονομική και
ταυτόχρον αναλογίζεται την ανάγκη
προσανατολισμού σε υψηλότερους
πελάτες.

Βελτιστοποιώντας την
ποιότητα των
υπηρεσιών και της
προώθησης:Δωρεάν!

Για πρώτη φορά, το MIT! Model
οριοθετεί
Ευρωπαϊκά
πρότυπα
ανάπτυξης
προϊόντων
που
απευθύνονται στο κοινό του προσιτού
τουρισμού .

Συμμετέχοντας

Παράγοντας Επιτυχίας:
ανάπτυξη και προώθηση
προσφορών βασισμένες
σε εσωτερικές
πληροφορίες.

συνεργατικό τρόπο ερχόμενος σε επαφή

Τελευταία συνάντηση & βράβευση:
Πότε: Feb. /March 2011
Τόπος: Ljubljana, Aθήνα, Rokua,
Marburg, Lodz

κόσμο;
ζουν

Περίπου
στην

τα

80

Ευρώπη.

η μεγαλύτερη πλειψηφία. Παρ’ολα αυτά,
‘ανάπηροι’ περιλαμβάνει

μια

ποικιλά ατόμων που έχουν διαφορετικές
ανάγκες.

αυτό

το

κείμενο

ένα

συγκεκριμένο

αγοραστικό κοινό είναι απαραίτητο για
την επιτυχία.
στο

MIT!

Training

course, ξενοδοχεία και ξενώνες είναι
ελέυθερα να σχεδιάσουν τα δικά τους
δρώμενα: Το να μάθεις μόνος ή το να
αποφασίσεις για ένα δημιουργικό και
με άλλους σπουδαστές.Για όλους του
συμμετέχοντες η παρουσίαση του
ξενοδοχείου και των προσφορών
του είναι δωρεάν στο MIT! Platform.
Μέσω

internet.Το
τις

νέες

MIT!

Platform

ολιστικές

και

ισοσκελίζοντας

την

προσφορά & ζήτηση.

Κατέχοντας το 10% του πληθυσμού είναι
ο όρος

μιας αμφίδρομης σχέσης επιτυχίας.Σε

επίπεδο

Υπάρχουν 650 εκατομύρια ανάπηροι σε
τον

επισκέπτες είναι ο καλύτερος δείκτης

προσιτές προσφορές στο Ευρωπαικό

Γιατί τα προσιτά
ξενοδοχεία θα
προηγούνται στον
διαγωνισμό?

εκατομύρια

Θα ξανάρθουμε!” – Οι ικανοποιημένοι

προωθεί

Επικοινωνία για πληροφορίες και εγγραφή:
info@telehaus-wetter.de

όλο

“Ευχαριστηθήκαμε την διαμονή μας.

Το MIT! Training course προσφέρει
υποστήριξη στην ανάπτυξη προϊόντων
και εφοδιάζει με τα απαραίτητα
εργαλεία. Έρχεται με ακρίβεια και
πληροφορίες
που
αφορούν
τις
ευκαιρίες στην αγορά και τους
παράγοντες
επιτυχίας
για
το
καθορισμένο αγοραστικό κοινό. Η
μέγιστη τιμή των 40h για την
εκπαίδευση ήδη περιέχει σημαντικά
βήματα για να εξασκηθείς .

Για περισσότερες
πληροφορίες και νέα
παρακαλώ επιστεφτείτε την
ιστοσελίδα μας:
www.mitmakeitaccessible.eu
Εγγραφές και Επικοινωνία:
Γιάννα Ιωαννίδου
T. +30 (210) 7474774
info@allweb.gr
www.allweb.gr
Το έργο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο άρθρο
εκφράζονται οι απόψεις του συγγραφέα,
και η Ένωση δεν είναι υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται εδώ.

