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HATTA: Εκπαιδευτικό σεµινάριο TRAVELIFE
Το πρώτο βήµα τουριστικών γραφείων προς τη βιωσιµότητα
Το Σεµινάριο Εκπαίδευσης για την εφαρµογή του ευρέως γνωστού στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο
προγράµµατος εκπαίδευσης και πιστοποίησης TRAVELIFE για τη βιωσιµότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη
των τουριστικών γραφείων πραγµατοποιήθηκε µε εξαιρετική επιτυχία από τον ΗΑΤΤΑ στα γραφεία του, την Πέµπτη
17 και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013.
Ο ΗΑΤΤΑ, αφουγκραζόµενος τις νέες τάσεις της αγοράς, που θεωρούν ιδιαίτερα σηµαντική τη βιωσιµότητα των
τουριστικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους, αλλά και την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη, συµµετέχει στο
Ευρωπαϊκό έργο “CSR-Tour” (Corporate Social Responsibility training and certification in the Travel sector)
[Πρόγραµµα Leonardo da Vinci 2012], µέσω του οποίου το TRAVELIFE τίθεται στη διάθεση και των ελληνικών
τουριστικών γραφείων-µελών του. Στα πλαίσια του έργου αυτού, ο Σύνδεσµος οργάνωσε για τα µέλη του το
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σεµινάριο.
Την παρουσίαση έκανε στην αγγλική γλώσσα ο κύριος εκπαιδευτής του TRAVELIFE κ. Chris Thompson,
συνεπικουρούµενος από τη συντονίστρια βιωσιµότητας του ΗΑΤΤΑ κα Αγγελική Ροσολάτου.
Το παρακολούθησαν εκπρόσωποι από 20 τουριστικά γραφεία, καθώς και η αρµόδια εκπαιδεύτρια του Ι.Ε.Κ. Ξυνή
Γλυφάδας, το οποίο παρέχει -στα πλαίσια, επίσης, του “CSR-Tour”- την αντίστοιχη εκπαίδευση TRAVELIFE στους
σπουδαστές του, µε στόχο να προετοιµαστούν οι µελλοντικοί επαγγελµατίες που θα καθοδηγήσουν τα τουριστικά
γραφεία προς τη βιωσιµότητα.
Όλοι οι εκπαιδευόµενοι δήλωσαν ενθουσιασµένοι από τη νέα γνώση που αποκόµισαν στη διάρκεια των δύο αυτών
ηµερών και έδειξαν πραγµατικό ενδιαφέρον να ξεκινήσουν την εφαρµογή του TRAVELIFE στις επιχειρήσεις τους,
προσδίδοντάς τους έτσι πραγµατική προστιθέµενη αξία.
Ο ΗΑΤΤΑ θα βρίσκεται κοντά τους σε όλα τα βήµατα αυτής της προσπάθειας, για να τούς παρέχει καθοδήγηση και
κάθε δυνατή βοήθεια, και αναµένεται πως πολύ σύντοµα θα έχουµε τα πρώτα τουριστικά γραφεία στην Ελλάδα µε την
αρχική διάκριση του “Συνεργάτη TRAVELIFE” (TRAVELIFE Partner), τα οποία θα γίνουν οι πρωτοπόροι που θα
οδηγήσουν τον ελληνικό τουρισµό σε µία διαφορετική, καλύτερη πραγµατικότητα, αλλά και θα ξεχωρίσουν µε
βιώσιµα προϊόντα και υπηρεσίες και µε τον υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας τους.
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