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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 6 - 2011: Rozwijanie dostępności w przedsiębiorstwach turystycznych

Cały projekt opiera się na idei,
iż najważniejszy jest dialog
pomiędzy
usługodawcą
a
usługobiorcą
oraz
na
całkowitym skoncentrowaniu
na
potrzebach
klienta,
ponieważ hotel tworzymy dla
gości i to ich potrzeby są
najważniejsze.

MIT! pomaga hotelom
rozwijać swoją ofertę
“Podobało nam się. Na pewno
tutaj wrócimy!” – zadowoleni
goście
są
najlepszym
wskaźnikiem, że nasz biznes
odnosi sukces. Niezbędne do
osiagnięcia wyznaczonego celu
jest przede wszystkim jasne
określenie grupy docelowej.
Produkty specjalnie dopasowane
dla
konkretnych
klientów
zdecydowanie
zwiekszają
ich
satysfakcję, ponieważ mogą oni
być pewni, że pracownicy hotelu
dokładnie
wiedzą
czego
im
potrzeba. Oznacza to, że wszyscy
z branży hotelowej mogą tworzyć
atrakcyjne i praktyczne produkty i
jednocześnie używać ich jako
instrumentów marketingowych. W
tym celu do projektu MIT!
zaangażowaliśmy specjalistów z
sektora turystycznego z różnych
regionów aby sprawdzić czego tak
naprawdę
brakuje
hotelom,
pensjonatom
w
dzisiejszych
czasach

Projekt MIT! – „Spraw by turystyka
stała się dostępna” jest flagowym
projektem wspierającym interesy
osób
niepełnosprawnych:
www.inklusionslandkarte.de

MIT!
wspiera
rozwój
produktów i usług, które
doskonale
zaspokajają
potrzeby indywidualnych grup
docelowych biorąc pod uwagę
ich specyficzne oczekiwania.

Promuj swoje oferty w całej
Europie!

MIT! offeruje:
 Praktyczny przewodnik po
sektorze turystycznym,
definiujący standardy jakości
 Kurs szkoleniowy online
zawierający innowacyjne
pomysły
 Narzędzia i metody,
pomagające hotelom dotrzeć
do nowych klientów

Kontakt:
Marta Pietruczyk
Instytut Postępowania
Twórczego w Łodzi
mpietruczyk@ipt.pl
www.mit-makeitaccessible.eu

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.

