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INOVATIVNI SPLETNI TEČAJ
O DOSTOPNEM TURIZMU

MIT! - MAKE IT ACCESSIBLE!

 Identificiraj tržne priložnosti
 Nagovori noe ciljne skupine

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

BILTEN 4 - R E GIS TRI RAJ

SE ZDAJ !

Spletni tečaj za hotele in
vodje penzionov
Tečaj MIT! Training course je
nemenjen vodstveni kadrom v
hotelirstvu,
zaintereserinam
ponudnikom turističnih storitev ter
zainteresiranim
turističnim
zbornicam
in
turističnim
izobraževalnim centrom.
Prek MIT!-a imajo sodelujoči hoteli
in nastanitveni objekti možnost, da
se profilirajo na hitro rastočem
evropskem trgu dostopnega turizma
in inovativnih turističnih produktov.
Začetek:
20.1.2011 v Ljubljani



Fleksibilen in modularen tečaj:
E-učenje z maksimalnim
trajanjem 40h ur



Zaključno srečanje in podelitev
certifikatov:
19.3. 2011 v Ljubljani

B R E ZP L AČE N

 Razvij uspešne produkte
 Izkoristi brezplačen tečaj
 Promoviraj se na vseevropsekm trgu

TE ČAJ ( IZOBRAŽE VANJA ) ZA HO TEL I RJE I N VO DJE P ENZI O NO V

Sloneč na izkušnjah preteklih
let se MIT! odlikuje z
inovativnim pristopom: ker v
manjših hotelih arhitekturne
značilnosti
navadno
ne
omogočajo
vsesplošne
dostopnosti
in
potrebne
investicije za zagotovitev le-te
pogosto presegajo finančne
zmožnosti,
je
MIT!ova
strategija “nizkocenovna” in
vključuje večjo orientiranost h
gostu.
Prvič na evropski ravni MIT!
Model definira standarde za
razvoj heterogenim ciljnim
skupinam
prilagojenih
dostopnih
in
inovativnih
turističnih produktov.
.
Ključni factor uspeha:
trženje na podlagi
natančnih informacij!!!

Nadaljne informacije in registracije:
Miha.bratec@ntz-nta.si

Zakaj bodo dosopni hoteli
v prihodnosti korak pred
konurenco?
Na svetu je 650 milijonov invalidnih
oseb, od tega jih 80 milijonov živi
zgolj v Evropi.. Predstavljajo 10
odstotkov evropskega prebivalstva
in so tako največja manjšina.
Ampak,
invalidne
osebe
so
heteroena
skupina:
osebe
s
težavami pri hoji imajo drugačne
potrebe
po
dostoposti
od
slabovidnih, ali tistih, ki imajo
težave s sluhom…

Brezplačno optimizirajte
svoje storitve in
marketing!
“Dobro smo se počutili in prišli
bomo nazaj!” – zadovoljni
gostje so najboljši pokazatelj,
da
ponudba
poponoma
zadovolji
zahteve
povpraševanja.. V tovrstnem
kontekstu
je
jasna
usmerjenost
k
ciljnim
skupinam ključnega pomena.
Na MIT! Training course
tečaju
se
lahko
hoteli
prostovoljno odločajo: “Se
učimo sami, ali združimo moči v
skupini z ostalimi hotelirjitečajniki?”
Za
uspešne
udeležence
tečaja je promocija hotela na
MIT! Platformi brezplačna!
Le-ta na spletu prek cele
Evrope promovira in trži
dostopno turistično ponudbo na
način kot po njen povprašujejo
ciljne skupine.
Za dodatne informacije in
novice obiščite spletno
stran:
www.mitmakeitaccessible.eu

MIT! za majhna in srednja
turistina
podjetja.
Tečaj
ponuja precizne in praktično
orientirane informacije o tržnih
priložnostih in faktorjih uspeha
za razvoj dostopnega turizma.

Prijave in kontakt:
Mag. Miha Bratec
miha.bratec@ntz-nta.si
Projekt je delno financiran s strani
Evropske Komisije. To sporočilo
odraža le stališča avtorja, zato
Komisija ni odgovorna za kakršnokoli
uporabo navedenih informacij.any use
which may be made of the information
contained therein.

