Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Podnikatelé mají možnost spolupracovat při tvorbě své nabídky
Dvanáct podnikatelů se sešlo 26. listopadu v hotelu Golf Garni v Mikulově při školení na téma
Vinařská turistika na Mikulovsku, aby zúročili své zkušenosti v oblasti nabídky svých služeb a
získali informace o marketingu a jeho využití při nabídce a propagaci svých produktů. Školení
proběhlo v rámci projektu Vzdělávání na Mikulovsku v oblasti cestovního ruchu, které připravil
Golf Club Cardinal s finanční podporou Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER.
Celý projekt se skládá z šesti kurzů zaměřených na možnosti rozvoje vinařské a golfové turistiky na
Mikulovsku. První školení se věnovalo především teorii, specifikům marketingu služeb a
cestovního ruchu a analýze nabídky vinařů, která je základním stavebním kamenem specifické
turistické nabídky „vinařské turistiky“. Další kurz proběhne ve čtvrtek 2. prosince a jeho tématem
bude golfová turistika, její specifika, požadavky golfového turisty a samozřejmě se pokusí
zodpovědět otázcku, která se okamžitě nabízí, jestli je vůbec možné uspokojit hráče golfu
v regionu, kde není golfové hřiště. O své zkušenosti se podělí majitel mikulovského hotelu Golf
Garni Vít Buchta, který balíčky golfových pobytů v Mikulově úspěšně nabízí.
Cílem celého projektu je nejen seznámit jeho účastníky s marketingem a jeho významem pro tvorbu
nabídky svých vlastních služeb, ale především motivovat podnikatele v cestovním ruchu ke
spolupráci, která je v marketingu služeb velmi důležitá. U jednoho stolu by se tak měl sejít vinař,
majitel hotelu či penzionu a další poskytovatelé služeb a pokusit se vytvořit to, čemu se říká balíček
služeb. Na konci projektu by měla mít každá skupinka účastníků vytvořenu svoji vlastní nabídku
společného turistického produktu a na modelových situacích se je pokusí uplatnit na trhu cestovního
ruchu.

Zájemci o účast na školení se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu: info@hotelgolfgarni.cz, či
telefonicky: 733 784 908
Více informací a přihlášku na školení naleznete na webových stránkách www.masmikulovsko.cz.
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