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O NLI NE Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤ Α ΓΙ Α
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
 Εντοπίστε ευκαιρίες αγοράς

MIT ! - MAKE IT ACCESS IBLE !
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.

 Απευθυνθείτε σε νέες ομάδες
 Αναπτύξτε Επιτυχημένα Προϊόντα
 Δωρεάν Εκπαιδευτικά Μαθήματα
 Μάρκετινγκ Ευρωπαϊκής Διάστασης

N EWSLETTER 6 - 2011: Προσβασιμότητα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία – οι ναυαρχίδες δείχνουν τον δρόμο

MIT! Υποστηρίζει τα
ξενοδοχεία στην
ανάπτυξη προσιτών
προσφορών

To MIT! Υποστηρίζει τα
ξενοδοχεία στην
ανάπτυξη προσιτών
προσφορών
“Ευχαριστηθήκαμε την διαμονή μας.
Θα ξανάρθουμε!” – Οι ικανοποιημένοι
επισκέπτες είναι ο καλύτερος δείκτης
μιας αμφίδρομης σχέσης επιτυχίας.
Αναλογιζόμενοι της δημογραφικές
αλλαγές, η προσβασιμότητα έχει γίνει
βασικός παράγοντας επιτυχίας στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Οι συμμετέχοντες που προσαρμόζουν
τις προσφορές τους στο ολοένα και
αυξανόμενο κοινό των ηλικιωμένων και
των ανθρώπων με ανικανότητα στην
βάδιση,την όραση και την ακοή
εκτελώντας
επαρκή
μέτρα
και
βελτιώσεις, είναι ένα βήμα μπροστά
από τον ανταγωνισμό .
Το πρόγραμμα MIT! Make it accessible
υποστηρίζει
τα
ξενοδοχεία
στην
ανάπτυξη και προώθηση προσιτών
προσφορών.

MIT! υποστηρίζει ξενοδοχεία τα οποία
προσφέρουν προσιτά προιόντα σε
τουλάχιστον
μία
κατηγορία
του
αγοραστικού
κοινού
μέσω
:
www.tourism4all.net

Η Γερμανία
ενσωματώνεται– και εμείς
διαλυόμαστε!

“Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να
προσαρμόζουν τις προσφορές του για
επισκέπτες

με

αναπηρίας,
MIT! Make it accessible είναι η
ναυαρχίδα του νέου εικονικού χάρτη
της
αντιπροσωπευτικής
ομοσπονδιακής
κυβέρνησης
που
ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους
μ’αναπηρία:
www.inklusionslandkarte.de
Προώθησε τις προσφορές σου σε όλη
την Ευρώπη

διαφορετικό

γιατί

έτσι

είδος

αποκτούν

πλεονέκτημα έναντι στον ανταγωνισμό.”
(Hartmut Reiße, managing director of
TouR GmbH Marburg-Biedenkopf and
secretary
association

of

the

Hesse

tourism

(Hessischer

Tourismusverband e.V. – HTV).

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Το MIT! προσφέρει:


Έναν οδηγό για μεγαλύτερη
προσβασιμότητα στην τουριστική
βιομηχανία, που ορίζει πρότυπα
ποιότητας και προτείνει δράσεις.



Online μαθήματα, που
περιγράφουν το MIT! Model για
ανάπτυξη και προώθηση
προσιτών προσφορών με
πρακτικό τρόπο.



Εργαλεία και μεθόδους γαι
βιωσιμότητα στην νέα αγορά.

Σημείο Επαφής:
Γιάννα Ιωαννίδου
T. +30 (210) 7474774
info@allweb.gr
www.allweb.gr
www.mit-makeitaccessible.eu

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση. Στο άρθρο εκφράζονται οι απόψεις του συγγραφέα, και η Ένωση δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται εδώ.

