OFERTA SZKOLENIOWA
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Oddział
w Koszalinie ogłasza nabór na 2 dniowe
szkolenie
nt. „Wykorzystanie sieci internetowej w agroturystyce (E-turystyka)”. Szkolenie po zebraniu grupy
odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie k/Koszalina.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z korzyściami z e-turystyki oraz możliwościami internetu
w promocji i aktywnej sprzedaży usług agroturystycznych. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców
prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszeń agroturystycznych oraz właścicieli małych
pensjonatów (wskazana znajomość podstawowej obsługi komputera).
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu to nabycie wiedzy z zakresu poniższych zagadnień:
 Wprowadzenie co to jest e-turystyka,
 korzyści z e-turystyki dla gestorów bazy noclegowej,
 Istota internetu – wyszukiwarki internetowe,
 Podstawy obsługi aplikacji internetowych,
 Sprzęt potrzebny do obsługi poczty elektronicznej,
 Obsługa poczty w programie Outlook Express (narzędzie komunikacji klient-usługodawca
– zakładanie kont, podstawowe operacje),
 Odbieranie i potwierdzanie rezerwacji przy pomocy poczty elektronicznej,
 Bezpieczeństwo w sieci,
 Korzyści z posiadania własnej strony www,
 Przygotowanie materiałów / danych do założenia serwisu www bazy noclegowej.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
 Atrakcyjną formę prowadzenia szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę,
 Materiały szkoleniowe,
 Konsultacje z zakresu szkolenia,
 Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobycie wiedzy i umiejętności
z zakresu wykorzystania sieci internetowej,
 Poczęstunek.
Odpłatność za udział w szkoleniu: 250 zł
Istnieje możliwość skorzystania z noclegu (25 zł) oraz wyżywienia (obiad – 15 zł).
Najbliższe szkolenia (nabór otwarty) do realizacji w 2016/2017 roku:
• „Wdrażanie systemu HACCP w gospodarstwie agroturystycznym” –I - IV kwartał 2016 r.
• „Estetyka w gospodarstwie agroturystycznym” – - IV I kwartał 2016 r.
• „Wyrób win, miodów i nalewek w gospodarstwach wiejskich i agroturystycznych w oparciu
o wykorzystanie własnych surowców” – - I- IV kwartał 2016 r.
Szczegółowych informacji na temat realizowanych szkoleń udzielamy pod nr telefonu: (094) 3418732. Osoba
do kontaktu: Mirosława Dudek. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznie: (094) 3418732 lub pocztą
– karta zgłoszenia w załączeniu. Adres: ZODR Barzkowice O/Koszalin, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin.
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