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ESTEETTÖM ÄN M ATKAIL UN
OPAS
 Tunnista markkinoiden

MIT! - MAKE IT ACCESSIBLE!

mahdollisuudet
 Löydä uusia kohderyhmiä

Edistää ikääntyneiden ja liikuntarajotteisten esteetöntä
matkustamista uudenlaisilla markkintointistrategioilla,
jotka pohjautuvat tietoisuuteen erityisvaatimuksista, tarpeista ja aktiivisesta sosiaalisuuden huomioimisesta.

UUTISKIRJE 4 - 2010: R EK IS T E R Ö ID Y

Online-Koulutuskurssi!
hotelleille ja pensionaateille:
Tuo Tiimisi mukaan!
MIT! Koulutus kohdistuu hotellin
johtajille
ja
henkilökunnalle,
matkailualan
toimijoille
sekä
taloudellisen kehittämisen laitoksille
ja matkailualan kouluttajille.
Hankkeeseen
osallistuville
matkailuyrityksille
MIT!
tarjoaa
mahdollisuuden
profiloitua
Euroopan markkinoilla kasvavaan
uudenlaisten
tuotteiden
ja
palvelujen tarjontaan.



Aloitus: Joulukuu. 2010 ,/
Tammikuu 2011
Paikka: Ljubljana, Athens,
Rokua, Marburg. Lodz



Joustava & Moduuleista
koostuva : Etäoppimista, max.
kesto 40 tuntia, kunnes...



Viimeinen tapaaminen ja
palkinto
Aika: Helmi/Maalis 2011
Paikka: Ljubljana, Athens,
Rokua, Marburg, Lodz

 Kehitä onnistuneita tuotteita
 Ilmaisia koulutuspaketteja
 Euroopan laajuista markkinointia

N YT ! ILMA IS IA K O U LU T U K S IA H O T E LLE ILL E J A MA J O IT U S L I IK K E I LLE !

Muutaman vuoden kokemuksella
voidaan sanoa, että MIT! on
innovatiivinen
lähestymistapa.
Hyvin
usein
pienissä
ja
keskisuurissa hotelleissa ei ole
suunnittelussa
huomioitu
esteettömyyttä, vaan hyvin usein
joudutaan
tekemään
välttämättömiä
investointeja.
MIT!:n strategiana on matala
kynnys muutokseen ja samalla
huomioidaan asiakkaiden tarpeet
yhä
paremmin.
MIT!
Malli
määrittää
Euroopan
laajuiset
standardit
kohderyhmille
suunnattujen
esteettömien
palvelujen kehittämiseksi.

Menestystekijä:
kehittäminen ja
markkinointi perustuvat
asiantuntevaan tietoon.

Maailmassa on 650 miljoonaa
vammaista. Heidän edustuksensa
koko väestöstä on 10% ja he
muodostavat
siten
suurimman
vähemmistöryhmän.
Vammaiset
termi kattaa kuitenkin suuren
määrän erilaisia ihmisiä, joilla on
erilaiset tarpeet, jotka vaihtelevat
vamman mukaan.

“Me
viihdyimme.
Tulemme
uudestaan” – tyytyväiset asiakkaat
ovat tärkein mittari onnistuneesta
yhteistyöstä Siksi kohderyhmän
määrittely on menestyksen tae.
Osallistumalla
MIT!
Koulutuskursseille, hotellit ja
majoitusliikkeet voivat ilmaiseksi
kehittää toimintaansa: Voi oppia
itsekseen
tai
osallistumalla
yhteiseen
oppimiseen
muiden
kanssa.
Osallistujille hotellin ja sen
palvelujen esittely on ilmaista
MIT! Oppimisympäristön avulla.
Internetin
kautta
MIT!
Oppimisympäristö
tarjoaa
kokonaisvaltaisen ja esteettömän
matkailun
markkinoinnin
koko
Euroopan alueella.

Lisätietoja ja uutisia
kotisivultamme:
www.mitmakeitaccessible.eu

Lisätietoa ja rekisteröityminen:
info@telehaus-wetter.de

Miksi esteettömät hotellit
ovat kilpailussa edellä?

Palvelujen laadun ja
markkinoinnin
tehostaminen: Ilmaiseksi!

MIT! Koulutuskurssi tarjoaa tukea
kehittämiseen ja siihen oikeat
työkalut.
Se
tarjoaa
kohderyhmätietoista
ja
käytännönläheistä
tietoa
matkailijoiden
tarpeesta.
40
oppituntia
sisältävät
tärkeitä
toteuttamistapoja
käytännön
työhön.

yhteyshenkilö:
Ritva Okkonen
T. +358 500 155 622
ritva.okkonen@humanpolis.fi

Hanke on rahoitettu
Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta
(tiedotteesta) vastaa
ainoastaan sen laatija, eikä
komissio ole vastuussa
siihen sisältyvien tietojen
mahdollisesta käytöstä.
.

