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MIT! – PRZEŁAMUJEMY BARIERY!

KURS S ZKOL E NIO WY
ONLINE

WYRÓWNUJEMY SZANSE!

 Odkryj nowe możliwości
marketingowe

Promowanie podróżowania wśród ludzi starszych i
ludzi niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie
innowacyjnych strategii marketingowych opartych na
świadomości specjalnych potrzeb i wymagań grupy
docelowej.

 Zdobądź nowe grupy docelowe
 Rozwijaj nowe produkty
 Nauka za darmo
 Marketing na skalę europejską

N EWSLETTER 5 - 2011: NAGRODA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH

MIT! promuje innowacyjne
produkty turystyczne
W ostatnich dniach w Polsce został
przeprowadzony pilotażowy kurs
szkoleniowy projetku MIT – Make it
accessible. Brali w nim udział
przedstawiciele
organizacji
szkoleniowych w naszym mieście.
Kurs został zaprezentowany przez
szkoleniowcó
Instytutu
Postępowania Twórczego.
Kurs
szkoleniowy
MIT!
jest
sierowany do kadry zarządzającej i
pracowników
hoteli,
firm
działających
w
sektorze
turystycznym,
władz
samorządowych, lokalnych instytucji
wspierających rozwój gospodarczy,
a także instytucji szkoleniowych w
dziedzinie
turystyki.
Dzięki
projektowi MIT! zaangażowane
instytucje sketora turystycznego
mają możliwość zapoznania się z
nowymi produktami i usługami
dostępnymi
na
europejskim
rynku.

Najważniejsze dla nas jest to, aby
osoby z sektora turystycznego
dostosowały swoje produkty do
potrzeb
klientów
z
różnymi
problemami. Dla przedsiębiorstw,
które wykorzystają nasze pomysły,
rezultatem będzie to, że zyskają
nowych klientów.
Po raz pierwszy MIT! Model
definiuje standardy europejskie
dotyczące konkretnych produktów.

Czynnik sukcesu:
rozwijaj i promuj
produkty dopasowane
do Twojej grupy
docelowej
Product placement na MIT!
Platform jest darmowy dla
wszystkich
uczestników
naszego kursu.

Nagroda dla
przedsiębiorstw
turystycznych
Uczestnicy kursów MIT w Niemczech,
Słowenii, Grecji, Polski oraz Finlandii
wzięli pod uwagę nasze pomysły I
część z nich dostosowała swoje
oferty
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych i wyeliminowało
bariery w swoich hotelach. Oto kilka
przykładów w regionie MarburgBiedenkopf:
Landhaus Hof Schlenstedt jest
perfekcyjnie przygotowany do potrzeb
osób z różnymi problemami. Goście
znajdą tam mnóstwo możliwości aby
się
zrelaksować,
poobcować
z
naturą.
Przykładem służyć może również
Hotel im Kornspeicher w Marburgu,
który oferuje nieograniczony dostęp
do swoich usług.
Oprócz tego, ośrodek rekreacyjno –
konferencyjny MOLO, który również
zapoznał się z naszą ofertą, jest
bardzo otwarty na nowe rozwiązania i
planuje wprowadzić w życie nasze
pomysły.

Na
naszej
stronie
www.tourism4all.net
można
znaleźć hotele pogrupowane pod
względem
dostępności
dla
różnych grup docelowych.
Prezentacja
przyjazna

oferty

dla

jest

użytkownika,

Partnerzy

projektu

wypracowali pewien standard
przekazywania
poprzez
uwzględniając
czynniki

informacji
Internet,
kluczowe

sukcesu

w

rozwijającym się ryku turystyki
bez barier.
Zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony: www.mitmakeitaccessible.eu

Kontakt do koordynatora
projektu:
Dr. Imke Troltenier
T. +49 (0) 6421 360 21-0
troltenier@telehaus-wetter.de
Projekt został sfinansowany dzięki
wsparciu ze strony Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja jest
tylko i wyłącznie odzwierciedleniem
poglądów samego autora. Komisja nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za

jakiekolwiek zastosowanie
zawartych w niej informacji.

