קורס יזמות עסקית תיירותית כפר תבור
הזדמנויות חדשות * העצמה אישית * קידום התיירות בכפר תבור והסביבה
תחילת הקורס ב 13.7.17
מפגש

נושא

תכנים

1

פתיחה

ברכת ראש המועצה מר יוסי דולה
היכרות בין המשתתפים
תכנית הקורס ותיאום ציפיות

היכרות עם שוק
התיירות

שחקני מפתח ומגמות תיירותיות בארץ ובעולם.
קהלי יעד (תיירות פנים ,תיירות חוץ .תיירות חינוכית,
תיירות פרטית)...
הקשר בין התיירות לחברה המקומית
תיירות אזורית  -רקע כללי וחשיפה לעסקים קיימים

שלבי בניית המוצר
התיירותי ,מחלום
למעשה

החלום
מהו המוצר ,תוכן ,ייחודיות.
אפיון לקוחות  -התאמה/בחירת קהלי יעד
בניית המוצר
חווית הלקוח
מגוון מוצרים  -התחדשות

תיק פרויקט

דוגמה לתיק פרויקט ומטלה לבית

תמחור המוצר

טכניקות עבודה מול סוכנים .עמלות ,ואוצ'רים ועוד..

חבילות טיול

בניית חבילות טיול ככלי לקידום המכירה ושילוב
במרחב.

4

צחי צימט  -מבוא
לשימוש במדיות
החברתיות

אינטרנט ,פייסבוק ועוד
איך להביא לקוחות לעסק ?
הקשר מול הלקוחות עיצוב דף עקרונות הניסוח השיווקי
 ,שימוש בתמונות ועוד.

5

מפגש סיום חגיגי אליו יוזמנו ראש המועצה ,נציגי המועצה ונציג משרד
התיירות .במקום תצוגת תיקי הפרויקט וחשיפת העסקים.

2

3

[צחי צימט בעל משרד הפרסום והאסטרטגיה "צימטים"
המתמחה בתחום האינטרנט והמדיה הדיגיטלית].

חיזוק הקשר בין
התיירנים לבין
המועצה

הצגת פרויקטים ותכניות עתידיות במועצה הקשורות
לתיירות.
הצגת מחלקות המועצה הרלוונטיות לעסקים התיירותיים

גורמים חיצוניים
המסייעים לעסקים
תיירותיים.

הצגת אפשרויות סיוע לעסקים התיירותיים

הצגת תוצרים
מהקורס

כל משתתף יציג מול הקורס והמוזמנים את הפרויקט
האישי.
הצגת חבילות הטיול

סיכום

סיכום הקורס וחלוקת תעודות

ימי חמישי ,אחת לשבוע החל מה 13.7.17
שעות הפעילות 20:00 - 16:30
מיקום :מתנ"ס כפר תבור  ,כיתת גלבוע.
דרישות הקורס :נוכחות בכל המפגשים | הכנת תיק פרויקט אישי.
במהלך הקורס משתתפים המעוניינים בכך יוכלו לקבוע פגישת ייעוץ אישית.
להרשמה ומילוי כרטיס מועמד/ת לקורס סירקו את הקוד הבא
או שלחו מייל לinfo@wadiara.org.il :
עלות .₪ 150 :תשלום אצל יובל במחלקת גבייה כפר תבור  04-6769991שלוחה 5

לפרטים נוספים :טל רז info@wadiara.org.il ,050-3841513

מנחת הקורס :טל רז ,מורת דרך ,יועצת תיירות ,מתמחה בפיתוח יוזמות תיירות חברתיתM.A ,
בפיתוח משאבי תיירות ,מנכ"לית עמותת התיירות "מרבד ירוק ואדי עארה" ,אחראית על פיתוח
התיירות "דרכים שלובות".

