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Szanowni Państwo!
To już trzeci numer naszego biuletynu informacyjnego na temat projektu „Compete! Europejski model
strategicznego zarządzania kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora
turystycznego”, realizowanego w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci.
Krótka relacja z postępu prac dotyczy okresu od czerwca do listopada 2012.
Serdecznie zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z narzędzia Compete!
Miło nam poinformować, że po wielu miesiącach intensywnej pracy
ukończyliśmy narzędzie, które umożliwia strategiczne zarządzanie
kompetencjami w MŚP branży HoReCa. Przedsiębiorcy zainteresowani
bezpłatnym wdrożeniem aplikacji w swojej firmie mogą zgłosić swoją chęć
udziału w testach narzędzia, kontaktując się z nami mailowo:
biuro@diagnozakompetencji.pl. W siedzibie Nowych Motywacjach działa
punkt konsultacyjny, wspomagający użytkowników aplikacji. Kontakt
telefoniczny: Tomasz Dąbrowski, 604 247 441.
Do aplikacji można zalogować się na stronie: http://compete.nm.com.pl/login
Login i hasło zostają przydzielane przez koordynatora z punktu konsultacyjnego, który przekazuje
użytkownikom szczegółowe instrukcje postępowania.

Październikowe seminarium z przedstawicielami Organizacji Hotelarsko-Turystycznych
12 października w Hotelu Maksymilian w Krakowie odbyło się seminarium,
podczas którego zostało zaprezentowane narzędzie Compete! Udział
w spotkaniu wzięli: Wiceprezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej, Dyrektor
Generalny Grupy TRIP sp. z o.o., Dyrektor d/s handlowych Hotelu Wyspiański
oraz Amadeus, Prezes Zarządu Wielickiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
oraz Dyrektor ds. Rozwoju Instytutu Turystyki. Efektem spotkania były ustne
deklaracje uczestników o współpracy w zakresie subskrypcji informacji oraz
rekrutacji firm zainteresowanych udziałem w bezpłatnych testach.
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Jesienne akcje promocyjne
4 października odbyła się konferencja pt. Co nowego w branży
HoReCa? organizowana przez Klaster IT - Wschodni Klaster
Informatyczny w Rzeszowie. Jej uczestnicy otrzymali materiały
promocyjne naszego narzędzia Compete! Na portalach
branżowych ukazały się zaś artykuły :
„Narzędzie Compete! – efektywne zarządzanie kompetencjami
w sektorze HoReCa” – w Dzienniku Turystycznym,
http://dziennikturystyczny.pl/2012/10/compete/#more-34997
„Compete! – narzędzie sukcesu” na portalu Horeca.pl
http://www.horeca.pl/z_branzy/art4354.html

Wakacyjne prace nad tłumaczeniami
Letnie miesiące upłynęły na pracach translacyjnych. Wszystkie komunikaty
w narzędziu, instrukcje obsługi aplikacji dla administratora, koordynatora,
użytkownika zostały przetłumaczone na języki państw, biorących udział
w projekcie: bułgarski, czeski, hiszpański, włoski oraz oczywiście angielski.
Dzięki temu jesienią małe i średnie przedsiębiorstwa z krajów partnerskich
będą mogły rozpocząć testowanie narzędzia w swoich narodowych
językach.

Czwarte spotkanie partnerów, Granada , 4-5 czerwca
W trakcie dwudniowego spotkania, zorganizowanego przez Granaformę
S.L podsumowano dotychczasowe zadania oraz zaprezentowano pierwszą
wersję (na razie tylko w języku polskim) głównego produktu projektu –
elektronicznego narzędzia Compete! Dyskutowano na temat promocji,
a także omówiono organizację fazy testowania – w każdym z państw
zostaną utworzone punkty kontaktowe, w których konsultanci będą
pomagać firmom, instytucjom we wdrażaniu narzędzia.
Dziękujemy za lekturę!

