ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2η (ανεπίσημη) Διακρατική Συνάντηση για το Έργο
DTour (“Introducing digitalization for boosting SMEs in
Tourism and Hospitality”)
Διαδικτυακά μέσω Zoom
Πέμπτη, 09 Απριλίου 2021

Έργο dTour
“ΕΙΣ Α ΓΩ ΓΗ Τ ΗΣ ΨΗΦΙΑ ΚΟΠ ΟΙΗΣ ΗΣ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝ ΙΣΧΙΣΗ Τ Ω Ν ΜΙΚΡΩ Ν ΚΑ Ι ΜΕΣΑ ΙΩ Ν
ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΣ ΕΩ Ν Σ Τ ΟΝ Τ ΟΜΕΑ Τ ΟΥ Τ ΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑ Ι Τ ΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝ ΙΑ Σ ”
Το έργο DTOUR είναι ένα πρόγραμμα KA202 – Στρατηγικές συνεργασίες για επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (01.12.2020 - 30.04.2023), συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το πρόγραμμα αποτελείται από οκτώ εταίρους, από πέντε διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος , Ισπανία,
Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) και συντονίζεται από την «‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ Εκπαιδευτική και συμβουλευτική», ένα
ελληνικό οργανισμό ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης).
Το έργο επιδιώκει να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει επαγγελματίες στον τομέα του Τουρισμού και της
Φιλοξενίας με ενημερωμένες ψηφιακές δεξιότητες (δηλαδή τους ‘Σύμβουλους dTour’), προκειμένου να ενισχύσει
την απόδοση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον συγκεκριμένο τομέα. Οι dTour σύμβουλοι θα
μπορούσαν να είναι άτομα που έχουν ήδη εργαστεί στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, και θα ήθελαν
να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις ευκαιρίες απασχόλησης. Θα μπορούσαν επίσης να είναι ιδιοκτήτες ή
λειτουργοί Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που κατανοούν την ανάγκη για ψηφιοποίηση και θα ήθελαν να
φέρουν τη δική τους επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή, σύμβουλοι επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται ή
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στον τομέα κλπ. Επιπλέον, Το έργο δίνει στις
ΜΜΕ τουρισμού και φιλοξενίας την ευκαιρία να πλοηγηθούν σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για τις επιχειρήσεις τους και να κατανοήσουν πώς μπορούν να επωφεληθούν από
αυτές.
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DTour project meeting: 2nd Unofficial Meeting
ONLINE VIA ZOOM
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Η συνάντηση συνεχίστηκε με μια παρουσίαση της MMC,

«ΔΗΜΗΤΡΑ εκπαιδευτική και συμβουλευτική» συντόνισε,

όπου δόθηκαν οδηγίες για τα επόμενα βήματα που πρέπει

την 2η (ανεπίσημη) Συνάντηση Έργου (Διαδικτυακά μέσω

να λάβει η κοινοπραξία προκειμένου να ολοκληρωθεί

Zoom) στο πλαίσιο του έργου DTour, με τη συμμετοχή

επιτυχώς το πρώτο πνευματικό παραδοτέο.

όλων των εταίρων του έργου: RINOVA limited, DIMITRA,
MMC

–

management

Mediterranean

Centre,

Larnaka

Μετά από αυτό, η RINOVA παρουσίασε την επισκόπηση του

Tourism Board, Magnesia’s Chamber, ACTA – Aristotle

δεύτερου

Certification Training and Assessment, Folkuniversitetet,

κοινοπραξία πώς αυτό συνδέεται με τα άλλα πνευματικά

INVAT-TUR – Valencia Institute of Tourism Technologies.

παραδοτέα.

Η πρώτη συνάντηση

ξεκίνησε με ένα καλωσόρισμα από

Επιπλέον, οι εταίροι έστρεψαν την προσοχή τους και

τον

«’ΔΗΜΗΤΡΑ’

συντονιστή,

εκπαιδευτική

πνευματικού

παραδοτέου

και

εξήγησε

στην

και

συζήτησαν για τη στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης

συμβουλευτική». Ακολούθως όλοι οι εταίροι προχώρησαν

του έργου, τα οικονομικά και θέματα σχετικά με την τη

σε παρουσιάσεις

διασφάλιση της ποιότητας στο έργο.

των αποτελεσμάτων από τις εθνικές

έρευνες τις οποίες ολοκλήρωσαν.
Πριν από τα τελικά συμπεράσματα και το κλείσιμο της
Οι έρευνες γραφείου διεξήχθησαν για να δώσουν μια σαφή

συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν για τα καθήκοντα που

κατανόηση της τουριστικής βιομηχανίας σε κάθε χώρα, της

πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την επόμενη συνάντηση,

κατάστασης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στη

λεπτομέρειες για την επόμενη συνάντηση και προχώρησαν

βιομηχανία όσον αφορά τα ψηφιακά εργαλεία και για την

σε μια συνολική αξιολόγηση της πρώτης συνάντησης.

ανάπτυξη

ενός

συνόλου

ψηφιακών

εργαλείων

που

χρησιμοποιούνται σήμερα στην ΕΕ.

Βρείτε περισσότερα για το
έργο dTour, εδώ.

Το έργο dTour χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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