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Benchlearning w turystyce
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
BenchTour współfinansowany w ramach Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, jest projektem, którego głównym
celem jest wzmocnienie procesów szkoleniowych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Jego celem
jest usprawnienie procesu uczenia sie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) bazując na motywacji i
aktywnym uczestnictwie, przy wykorzystaniu metody Bench-effect. Wspomniana metoda została przetestowana
na innych sektorach gospodarki i pozwoliła osiągnąć dobre rezultaty. Obecnie wdraŜana jest w sektorze
turystycznym za pomocą projektu „Bench-tour”.
Po ponad półtorarocznej realizacji projektu (wrzesień 2009 - czerwiec 2011), zdecydowana większość podjętych
działań została pomyślnie zrealizowana – zidentyfikowano wskaźniki tzw. benchmarks, przeprowadzono
szkolenia i doradztwo wśród MŚP, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Obecnie realizujemy ostatnią fazę
projektu, związaną ze sformułowaniem konkretnych zaleceń dla MŚP, które będą wykorzystywać w praktyce aby
podnosić swoją konkurencyjność oraz wykorzystywać w lepszym stopniu uwarunkowania rynkowe.
Benchlearning - szkolenia i doradztwo
W I połowie 2011 roku zrealizowano tzw. treningową fazę projektu – Benchlearning, polegającą na
przeprowadzeniu szkoleń, warsztatów i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorstw branŜowych z Niemiec,
Polski i Rumunii. Benchlearning był kolejnym krokiem po zrealizowanym uprzednio Benchmarking’u, polegającym
na przygotowaniu analizy określonych wskaźników tzw. bench-marks, a następnie porównanie wyników analizy w
kaŜdym z krajów partnerskich. Analiza została przeprowadzona róŜnorodnymi metodami np. internetowe badanie
ankietowe, indywidualne wywiady pogłębione, wywiady swobodne. Zidentyfikowane wskaźniki posłuŜyły do
przygotowania analizy SWOT, określającej mocne i słabe strony, a takŜe szanse i zagroŜenia kaŜdej z firm.
Benchlearning uwzględniał w szczególności indywidualne potrzeby
przedsiębiorców (analiza SWOT) oraz specyfikę uwarunkowań
regionalnych. Benchlearning realizowany przez partnerów projektu
przybierał róŜnorodne formy wsparcia. Zarówno w Niemczech, jak i w
Rumunii zorganizowano indywidualne spotkania typu face to face z
przedstawicielami kadry zarządzającej firm, a takŜe warsztaty –
indywidualnie lub grupowe. Tematyka szkoleń dla niemieckich
przedsiębiorstw obejmowała m.in. zarządzanie personelem, zwiększanie
umiejętności marketingowych, organizację pracy, a takŜe szkolenia
specjalistyczne z zakresu gastronomii (kuchnia dla alergików). Rumuńscy przedsiębiorcy uczestniczyli w
szkoleniach z zakresu innowacyjnych rozwiązań w turystyce, identyfikacji grup docelowych, programów
lojalnościowych dla klientów, a takŜe zarządzania personelem czy strategii marketingowych. Polscy
przedsiębiorcy podnosili swoje kwalifikacje w zakresie: obsługi klienta, strategii promocji, zarządzania
marketingowego przedsiębiorstwem, innowacji produktowych, badań rynku, pozyskiwania klientów, współpracy
klastrowej.
Na początku szkoleń przedstawiciele MŚP określili sobie realistyczne cele i terminy ich osiągnięcia. DąŜąc do ich
osiągnięcia, poprzez świadomą realizację wyznaczonych celów, wykorzystanie w praktyce nabytej wiedzy ze
szkoleń oraz poprzez ocenę osiągnięć, sukcesów lub poraŜek, metoda bench-effect przyczyni się do
zaimplementowania świadomego, ustawicznego procesu uczenia w swoim miejscu pracy.
Wiedzą i doświadczeniem warto się dzielić, dlatego teŜ zachęciliśmy przedsiębiorców do wymiany opinii i dobrych
praktyk w specjalnie utworzonym w tym celu grupy dyskusyjnej na Facebook.

Grupa dyskusyjna Benchtour na Facebook – wymiana opinii i doświadczeń
Facebook, obecnie jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie, to
nie tylko moŜliwość utrzymywania kontaktów towarzyskich, ale równieŜ doskonała
platforma marketingowa umoŜliwiająca kreowanie wizerunku firm czy wymianę opinii.
Dostrzegając potencjał Facebook, jako przyjaznej platformy wymiany opinii i
doświadczeń, postanowiliśmy wykorzystać moŜliwości portalu w projekcie Benchtour. W
tym celu utworzyliśmy specjalną grupę na Facebook dedykowaną uczestnikom naszego
projektu – przedsiębiorstwom z branŜy turystycznej.
Grupa Benchtour skupia łącznie 25 przedsiębiorców z Niemiec (Wschodnia Brandenburgia), Polski
(Podkarpackie) i Rumunii (Bukowina). Przedsiębiorcy mają moŜliwość wymiany opinii i doświadczeń z pracy w
sektorze turystycznym i gastronomicznym. Tematyka dyskusji w grupie Benchtour obejmuje obszary, które są
kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców:
1. Marketing – w tym obszarze przedsiębiorcy wymieniają się doświadczeniami z zakresu działań
promocyjnych, analizy rynku, identyfikacji grup docelowych (nowych klientów),
2. Obsługa klienta – dyskusji zostały poddane zagadnienia związane z podnoszeniem jakości obsługi
klienta, sposoby budowania dobrych relacji z klientem i badania zadowolenia klientów z obsługi,
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – w tym obszarze skupiamy się głównie na motywacji personelu i
wymianie doświadczeń w tym zakresie,
4. Sieci współpracy – dyskusja z tym temacie powinna zachęcić przedsiębiorców do wzajemnej współpracy
i łączenia się w sieci współpracy (np. klastry).
Moderatorami grupy Benchtour są przedstawiciele partnerów projektu: z Włoch - Pixel Associazione, Hiszpanii Florida Centre de Formacio oraz Niemiec - Deutsche Angestellten-Akademie Brandenburg-Ost. Uczestnicy grupy
mają moŜliwość zamieszczania postów, zdjęć, linków czy filmów, które mogą być komentowane przez
pozostałych uczestników dyskusji.
Przyszłe działania
Konferencja odbędzie w dniach 6-7 września 2011r. w WSIiZ w Rzeszowie – partnera w projekcie. Konferencja
będzie podsumowaniem działań zrealizowanych w projekcie. W konferencji wezmą udział Partnerzy
uczestniczący w projekcie, MSP, przedstawiciele organizacji turystycznych, naukowcy, przedstawiciele jednostek
samorządowych. Podczas Konferencji zostanie zaprezentowany film ukazujący międzynarodowy charakter
współpracy w projekcie oraz jego efekty.
Więcej informacji na temat projektu mogą Państwo znaleźć pod adresem: www.benchtour.eu. Na stronie znajdą
Państwo dodatkowe informacje o projekcie, przedsiębiorstwach realizujących projekt, a takŜe materiały do
pobrania.
W razie pytań I uwag, uprzejmie prosimy o kontakt.
Z pozdrowieniami,
Zespół BenchTour
Deutsche Angestellten-Akademie Brandenburg-Ost (DE), koordynator projektu
Kontakt: Anette Deharde-Rau, Email: adeharde@integra2010.de
Landestourismusverband Brandenburg e. V. (DE)
Kontakt: Peter Krause, Email: krause@ltv-brandenburg.de
Pixel Associazione (IT)
Kontakt: Lorenzo Martellini, Email: lorenzo@pixel-online.net
WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Kontakt: Dr. Maciej Piotrowski, Email: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl
CASE-Doradcy Sp. z o.o. (PL),
Kontakt: Justyna Gac, Email: Justyna.Gac@case.com.pl
Bucovina Tourism Association (RO)
Kontakt: Otilia-Maria Albu, aptbucovina@hotmail.com
Biuletyn powstał w wyniku projektu
C.I.D.Af - Innovation and Business Development Center, RO
zrealizowanego przy wsparciu finansowym
Kontakt: Domnica Cotet, Email: domnica.cotet@cidaf.ro
Komisji Europejskiej w ramach programu
FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, CV (ES)
„Uczenie się przez całe Ŝycie”).
Biuletyn odzwierciedla jedynie stanowisko autora
Kontakt: Inma Mora, Email: imora@florida-uni.es
i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie
ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej
zawartość merytoryczną oraz za sposób
wykorzystania zawartych w niej informacji.

