5
0
4
6
5
5
L
L
P
1
2
0
0
9
1
D
E
L
E
O
N
A
R
D
O
L
M
P

SPLETNI TEČAJ
DOSTOPNEGA TURIZMA
 Identificiraj tržne priložnosti
 Nagovori nove ciljne skupine

MIT! - MAKE IT ACCESSIBLE!

 Razvij uspešne produkte
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

B ILTEN 5 - 2011: N AGRADE

 Izkoristi brezplačen tečaj
 Promoviraj se na vseevropskem trgu

ZA USPEŠNA TURISTIČNA PODJETJA

MIT! Promovira dostopne
turistične storitve
31. marca 2011 sta Hartmut Reiße,
generalni direktor turističnega urada
TouR GmbH Marburg-Biedenkopf in
sekretar
turističnega
združenja
Hesse,
podelila
certificate
evropskega projekta MIT! – Make it
accessible prvi skupini nemških
tečajnikov, ki so uspešno zaključili
3-mesečno
usposabljanje
“Barrierefreiheit in der Hotellerie”
(“Dostopnost v hotelski industriji”).
Slavnostna podelitev je potekala v
uradu nemšega združenja za slepe
in
slabovidne
študente
ter
zaposlene (Deutscher Verein für
Blinde
und
Sehbehinderte
in
Studium und Beruf – DVBS).
Gospod Reiße je zatrdil da
“turistično združenje Hesse podpira
pobudo.” Poudaril je še, da je “tečaj
za dostopnost v hotelski industriji
nujen, saj mnoga turistična podjetja
potrebujejo priporočila za ustrezne
ukrepe, da lahko na podlagi le-teh
izboljšajo poslovanje. Hoteli in
turistične organizacije, ki so prejeli
certifikat se očitno tega zavedajo,
zato se jim bo zagotovo pravočasno
uspelo prilagoditi na spremembe na
trgu ter privabiti nove ciljne
skupine.”
Posebej pomembno je, da turistična
podjetja svoje produkte in storitve
prilagodijo
glede
na
različne
potrebe oz. ovire njihovih strank.
Uspešna prilagoditev bo podjetjem
zagotovila konkurenčno prednost.
MIT! Model je kot prvi definiral
evropske standarde za produkte in
storitve, prilagojene različnim ciljnim
skupinam.

Faktorji uspeha: razvoj
& trženje produktov v
skladu s ciljnimi
skupinami
Promocija produktov na MIT!
Platformi je brezplačna za
vse udeležence, ki so uspešno
zaključili tečaj.

Nagrade za uspešna
turistična podjetja v
Sloveniji
Udeleženci MIT!
Slovenije, Grčije,
v svojih podjetjih
ovire v skladu
kakovosti.

tečajev iz Nemčije,
Poljske in Finske so
že odpravili številne
z MIT! standardi

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

Na www.tourism4all.net trženje
produktov poteka predvsem na
evropski ravni, z direktnim
kontaktom s ciljnimi skupinami.
Projekt
je
odgovornost
neprofitne
izobraževalne
organizacije iz Wettra in je
financiran s pomočjo Evropske
Komisije v okviru programa
Vseživljensko učenje.
Kmalu se bodo začeli novi
izobraževalni tečaji.

Tečajev so se v Sloveniji udeležili
predstavniki podjetja Hit d.d., Hotela
Krek, Turistične agencije Premiki in
podjetja
Marche’.
Slavnostna
podelitev certifikatov je potekala v
marcu 2011 v hotelu Habakuk v
Mariboru.
Kontakt:
Nina Pečoler
T. +386 5 971 05 76

info@ntz-nta.si
www.ntz-nta.si
www.mit-makeitaccessible.eu
www.tourism4all.net
Projekt je delno financiran s strani Evropske
Komisije. To sporočilo odraža le stališča
avtorja, zato Komisija ni odgovorna za
kakršnokoli uporabo navedenih informacij.

