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 Tunnista markkinoiden mahdollisuudet

MIT! - MAKE IT ACCESSIBLE!

 Löydä uusia kohderyhmiä
 Kehitä onnistuneita tuotteita

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

 Ilmaisia koulutuspaketteja
 Euroopan laajuista markkinointia
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MIT! edistää esteettömän
matkailun tuotteistamista
Maaliskuun lopulla 2011 Hartmut
Reisse, TouR GmbH MarburgBiedenkopfin johtaja ja Hessen
alueen matkailuyhdistyksen sihteeri
palkitsi ensimmäiset saksalaiset
menestyneet yrittäjä, jotka olivat
osallistuneet yhteiseurooppalaiseen
MIT!- hankkeen kolme kuukautta
kestäneeseen “Esteettömyys
hotelleissa”-koulutukseen.
Palkitseminen tapahtui Saksan
sokeiden ja näkövammaisten
yhdistyksen toimistolla.
Hartmut Reisse korosti.: ” Hessen
alueen matkailuyhdistys arvostaa
kovasti tällaista toimintaa. Kyseinen
kurssi oli tarpeellinen koska monet
yrittäjät tarvitsevat tämäntapaisia
toimivia suosituksia parantamaan
yritystensä kannattavuutta. Tänään
palkitut hotellit ja matkailuyritykset
ovat tunnistaneet tämän uuden
mahdollisuuden huomioida kasvavia
asiakasryhmiä”.
On erittäin tärkeää huomioida, että
matkailualan toimijat huomioisivat
tuotteissaan
myös
esteettömät
palvelut. Yrittäjät jotka huomioivat
tämän seikan saavat tämän kautta
etua markkinoinnissaan.
Ensimmäistä kertaa MIT! - mallilla
määritellään Euroopan laajuiset
standardit erityisryhmien palveluille.

Menestystekijä: kehitä ja
markkinoi tuotteita
valitulle kohderyhmille.
Tuotteen
sijoittaminen
MIT!alustalle
on ilmaista kaikille
menestyville osallistujille.

Palkitut menestyneet
matkailuyrittäjät
MIT!- kurssien osallistujat Saksassa,
Sloveniassa, Kreikassa, Puolassa ja
Suomessa ovat jo poistaneet monia
esteitä
huomioidessaan
MIT!standardit palveluissaan.
Tässä
muutamia
esimerkkejä MarburgBiedenkopfin alueelta Saksasta.
Landhaus Hof Schlenstedt on
täydellisesti
varustettu
vastaanottamaan
eriasteisia
vammaisia
asiakkaita.
Paikkaa
ympäröi
puistomainen alue missä on loistavat
mahdollisuudet rentoutumiseen ja
luonnon kokemiseen.
Toinen esimerkki esteettömyydestä
Hotel im Kornspeicher Marburgissa
tarjoaa
asiakkailleen
paitsi
mahdollisuutta
esteettömään
majoittumiseen
myös
erilaisia
palveluita koskien terveyttä, liikuntaa
ja ravintoa sekä myös kokemuksia
kulttuurista, luonnosta ja urheilusta.
Ohjelmapalveluyritys AZP-Solutions
Marburgista
on
nyt
kehittänyt
esteettömien palvelujen tarjouksia
sokeille
ja
elokuvateatteri
Gustavsburgissa on
TIGZ GmbH
avustuksella varustanut teatterinsa
induktiosilmukalla
huonokuuloisille
asiakkailleen

Nettisivustolla www.tourism4all.net
tuotteiden
markkinointi
on
eurooppalaisella tavalla kohdistettu
suoraan valituille kohderyhmille.
Tässä hankkeessa eri maissa
pidettyjä
aiheeseen
liittyviä
kursseja on rahoitettu Euroopan
komission Elinikäisen oppimisen
puiteohjelman tuella.

Lähiaikoina alkaa uusi kurssi
Oulussa .

Lisätietoja ja uutisia
kotisivultamme:
www.mitmakeitaccessible.eu
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.

