
Проект реалізується за фінансової підтримки
Європейської Комісії в рамках Програми

Транскордонного Співробітництва Польща-
Білорусь-Україна 2007-2013

Шановні власники агроосель західних областей України!
Запрошуємо Вас взяти участь у 2-денному семінарі «Сільський зелений туризм для людей з

інвалідністю», що відбудеться у червні 2015 року поблизу Львова.

В рамках семінару українські та польські експерти поділяться з Вами своїм досвідом про те, як:

- розширити власний бізнес, залучивши більшу кількість туристів;

- запропонувати унікальний туристичний продукт і таким чином зменшити кількість конкурентів;

- забезпечити надання послуг для людей з інвалідністю у агрооселі при мінімальних затратах

для бізнесу;

- успішно рекламувати свою агрооселю на українському та європейському ринку,

використовуючи кращі міжнародні практики маркетингу в українських реаліях.

В ході семінару Ви також зможете проаналізувати найсильніші сторони Вашого бізнесу, ознайомитись

з основами маркетингу агротуристичних послуг, відпрацювати навички спілкування з клієнтами,

отримати пораду від експертів та колег.

Для участі у семінарі необхідно надіслати факсом або електронною поштою заявку. Планується

проведення двох однакових семінарів. Один учасник може взяти участь лише у одному із семінарів.

У червні-липні 2015 року для учасників семінарів буде організована навчальна поїздка до Польщі.

Семінари відбудуться 9-10 червня та 11-12 червня 2015 року.

Місце проведення – смт. Брюховичі, Львівська область

Участь в навчанні безкоштовна. Учасникам покриваються витрати за проїзд, забезпечується

проживання та харчування на час семінару.

Термін подачі заявок – до 15 травня 2015 року

Семінари проводяться Товариством «Зелений Хрест» в рамках проекту «Через кордони без бар’єрів –
інтеграція неповносправних осіб через туризм і культуру» у співпраці з Інтеграційним Товариством «Magnum
Bonum» за сприянням Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 і
фінансуються з коштів Європейської Комісії.

Цей документ виготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цього документу є
виключною відповідальністю Товариства «Зелений хрест» і за жодних умов не може були розцінений як такий,

що відображає позицію Європейського Союзу.
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ЗАЯВКА
на участь у семінарі

«Сільський зелений туризм для людей з інвалідністю»

Прізвище

Ім’я

e-mail:

Кількість років роботи в
агротуризмі

Контакти

Телефон 38 (_____)

Область

Адреса агрооселі

Інтернет-адреса
агрооселі (за наявності)

Виберіть бажану дату семінару (поставте  напроти дати, яку Ви обираєте)

9-10 червня 2015 року

11-12 червня 2015 року

Бажаємо успіху і до зустрічі у червні!

Цей документ виготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цього документу
є виключною відповідальністю Товариства «Зелений хрест» і за жодних умов не може були

розцінений як такий, що відображає позицію Європейського Союзу.




