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O NLI NE Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤ Α ΓΙ Α
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
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MIT! Προωθεί προσιτά
τουριστικά προΪόντα
Στις 31 Μαρτίου 2011, ο Hartmut Reiße,
Γενικός διευθυντής της TouR GmbH
Marburg-Biedenkopf και γραμματέας του
Hesse tourism association (Hessischer
Tourismusverband
e.V.
–
HTV),
βράβευσε τους πρώτους επιτυχημένους
Γερμανούς συμμετέχοντες στο τρίμηνο
πρόγραμμα “Barrierefreiheit in der
Hotellerie”
(“Προσβασιμότητα στην
ξενοδοχειακή
βιομηχανία”)
με
πιστοποιητικό του Ευρωπαικού MIT! Make it accessible στο γραφείο της
Γερμανικής Ένωσης για τυφλούς και
οπτικά
αδύνατους
μαθητές
και
εργαζόμενους (Deutscher Verein für
Blinde und Sehbehinderte in Studium
und Beruf – DVBS).
Ο Mr. Reiße υπογράμμισε: “Ο Hesse
tourism association καλωσορίζει αυτή
την
πρωτοβουλία.
Τα
μαθήματα
“Accessibility in Hotel Industry” είναι
υποχρεωτικά γιατί πολλές επιχειρήσεις
χρειάζονται δραστικές προτάσεις για
ικανά βήματα που έχουν σκοπό την
εφαρμογή βελτιώσεων. Τα ξενοδοχεία
και
οι
τουριστικοί
οργανισμοί
βραβέυτηκαν σήμερα με πιστοποιητικό
που αναγνωρίζει το παραπάνω γεγονός
και
την
προσορμογή
τους
στο
αγοραστικό κοινό έγκαιρα.”
Είναι
ιδιαίτερα
σημαντικό
ότι
οι
απασχολούμενοι
στον
τουρισμό
προσαρμόζουν τα προιόντα τους σε
πελάτες με διαφορετικές αναπηρίες. Οι
επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε αυτή τη
διαδικασία αποκτούν πλεονέκτημα στην
αγορά .
Για πρώτη φορά, το MIT! Model ορίζει
Ευρωπαϊκά πρότυπα για συγκεκριμένα
προϊόντα του αγοραστικού κοινού.

για τυφλούς, και ο κινηματογράφος
στο Gustavsburg, μετά από μια
μετατροπή χρησιμοποιώντας τις
προτάσεις του TIGZ GmbH, είναι
τώρα εξοπλισμένος με σύστημα
ακουστικής
επαγωγής
για
βαρύκωους.

Βράβευση για επιτυχημένες
τουριστικές επιχειρήσεις
Οι
συμμετέχοντες
των
MIT!
προγραμμάτων στην Γερμανία, Σλοβενία,
Ελλάδα, Πολωνία και Φινλανδία ήδη έχουν
ξεπεράσει πολλά εμπόδια σύμφωνα με τα
MIT!
Πρότυπα
ποιότητας.Ακολουθούν
κάποια παραδείγματα από την περιοχή
Marburg-Biedenkopf:

Παράγοντας επιτυχίας:
ανάπτυξη & προώθηση
προϊόντων σύμφωνα
με το αγοραστικό κοινό
Η αξιολόγηση των προϊόντων στο
MIT! Platform είναι δωρεάν για
όσους συμμετείχαν επιτυχώς στο
πρόγραμμα.
Στο

www.tourism4all.net

προώθηση

προϊόντων

ανεπτυγμένη
Το Landhaus Hof Schlenstedt είναι
απόλυτα έτοιμα για ανθρώπους με
διάφορετικές
αναπηρίες.
Περιτριγυρισμένο από ένα σύμπλεγμα
κήπων,
προσφέρει
εξαιρετικές
δυνατότητες
για
χαλάρωση
,
ανακαλύψεις και εμπειρίες στην φύση.
Πρότυπο όσο αφορά την προσβασιμότητα,
το Hotel im Kornspeicher στο Marburg
προσφέρει, εκτός
από αναξάρτητη
πρόσβαση σε ανθρώπους με διαφορετικές
προκλήσεις,υπηρεσίες που αφορούν την
υγεία, κινητικότητα και διατροφή όπως και
εμπειρίες στον πολιτισμό, την φύση και τον
αθλητισμό.
Το AZP-Solutions από το Marburg έχει
αναπτύξει προσιτές προσφορές.

σε

η
είναι

Ευρωπαικό

επίπεδο μέσω άμεσης επαφής με το
αγοραστικό κοινό.
Το πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού
εκπαιδευτικού οργανισμού από την
Wetter είναι χρηματοδοτούμενο με
υποστήριξη
Επιτροπής

της

Ευρωπαικής

μέσω

του

Προγράμματος για ισόβια Μάθηση.
Συχνά, ξεκινούν νέα μαθήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες και
νέα παρακαλώ επιστεφτείτε την
ιστοσελίδα μας:
www.mit-makeitaccessible.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.

