
NEWSLETTER

https://pescavet.eu/

https://www.facebook.com/PescavetEU

Измина една година от началото на проекта и изводът е, че той се
изпълнява съгласно планираните дейности по проекта. Партньорите
по проекта от Латвия, Италия, Кипър и България осъществиха редица
срещи онлайн, за да се уверят, че се постигат заложените резултати и
за да се провери равнището на качество. По време на пандемията,
работейки онлайн, партньорите по проекта завършиха Интелектуален
продукт 1 (ИП1)  - разработване на сравнителен доклад за нови процеси
и маркетингови техники за проектиране, популяризиране и преглед
на продукти или услуги в песка-туризма.
Отправна точка в тази задача беше оценката на добрите практики,
които вече са налични в участващите страни и други страни от ЕС.
Идентифицирането и анализа на техниките, използвани за
проектиране, популяризиране и оценка на продукти и услуги в
страните - партньори и в цяла Европа, същевременно ще предостави
информацията, необходима за успешно проектиране и разработване
на конкретни и допълващи се инструменти за обучение в участващите
страни, адресирани както към обучаемите, така и към обучителите.
 
 

 
 

Интелектуалният  продукт 1  /ИП1/ “Сравнителен
синтезиран доклад за нови процеси и маркетингови
техники за проектиране, популяризиране и преглед
на продукти или услуги в песка-туризма” е създаден в
следната последователност: разработване на
въпросници за проучване, реализиране на проучване
и събиране на национални данни, и изготвяне на 
 синтезиран доклад.
ИП 1 постави основата за развитието на всички
следващиИП по проекта и други свързани дейности.
По-специално, ИП1 идентифицира ключовите теми за
разработването на обучителни глави/модули в ИП2 и
ИП3 и ще установи база за познания за нови процеси и
маркетингови техники за продукти и услуги в песка-
туризма в участващите страни и други държави в ЕС.

 

 

 
Проектът Pescavet (№ 2020-1-LV01-KA202-077503) е финансиран с подкрепата на Европейската

комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за
каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

 

Това е вторият бюлетин на проектТова е вторият бюлетин на проект
PESCAVETPESCAVET  

  

PESCAVET ще допринесе за
развитието на крайбрежните
общности и морския сектор в
Средиземно и Черно море чрез
качествени и иновативни курсове
за обучение за професионалисти,
свързани с песка-туризма.
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