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Έχει περάσει ένας χρόνος από την έναρξη του έργου και είμαστε ευχαριστημένοι με
την ομαλή εξέλιξη όλων των δραστηριοτήτων του έργου. Οι εταίροι του έργου από
τη Λετονία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, συναντήθηκαν τακτικά
διαδικτυακά για να βεβαιωθούν ότι το έργο και η δημιουργία ποιοτικών πόρων
λειτουργεί ομαλά. Αφού εργάστηκαν στο Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, οι εταίροι του έργου ολοκλήρωσαν τελικά το Αποτέλεσμα 1 την
υλοποίηση μιας άσκηση αναφοράς για νέες διαδικασίες και τεχνικές μάρκετινγκ για
το σχεδιασμό, την προώθηση και την αναθεώρηση προϊόντων ή υπηρεσιών στον
τουρισμό pesca.
Σημείο αναφοράς σε αυτή την άσκηση ήταν η αξιολόγηση των καλών πρακτικών
που έχουν ήδη αναπτυχθεί στις συμμετέχουσες χώρες και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Ο
εντοπισμός και η ανάλυση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό,
την προώθηση και την αξιολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών στις χώρες εταίρους
και σε ολόκληρη την Ευρώπη θα παρέχει, ταυτόχρονα, τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τον επιτυχή σχεδιασμό και την ανάπτυξη συγκεκριμένων και
συμπληρωματικών εργαλείων κατάρτισης στις συμμετέχουσες χώρες που
απευθύνονται και στις δύο σε μαθητές και εκπαιδευτές.

 
 

 
 

Η Συγκριτική Έκθεση Πνευματικού Έργου 1 για τις νέες
διαδικασίες και τεχνικές μάρκετινγκ για το σχεδιασμό, την
προώθηση και την αναθεώρηση προϊόντων ή υπηρεσιών
στον τουρισμό pesca υλοποιήθηκε, ως εξής: Ανάπτυξη
ερωτηματολογίων έρευνας, υλοποίηση έρευνας και συλλογή
εθνικών δεδομένων και εκπόνηση Αναφοράς Σύνθεσης.
Το IO 1 έθεσε τη βάση για την ανάπτυξη όλων των
επακόλουθων IO έργων και άλλων συναφών
δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, το IO1 προσδιορίζει τα
βασικά θέματα για την ανάπτυξη των κεφαλαίων/ενοτήτων
κατάρτισης στο IO2 και IO3 και θα δημιουργήσει μια βάση
για τη γνώση σχετικά με νέες διαδικασίες και τεχνικές
μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες στον τουρισμό
pesca στη συμμετέχουσα και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

 

 

Το έργο Pescavet (n° 2020-1-LV01-KA202-077503) έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών

που περιέχονται σε αυτήν.
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Το PESCAVET θα συμβάλει στην
ανάπτυξη των παράκτιων
κοινοτήτων και του ναυτιλιακού
τομέα στη Μεσόγειο και τη Μαύρη
Θάλασσα, μέσω ποιοτικών και
καινοτόμων μαθημάτων κατάρτισης
για επαγγελματίες που σχετίζονται
με τον τουρισμό pesca.
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