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Promotie

Het CORRIE-project was gericht op het creëren
van nieuwe, innovatieve benaderingen om het
concurrentievermogen en de werkloosheid
aan te pakken (met name op regionaal en
lokaal niveau). Dit zal ervoor zorgen dat er
minder leegloop van het plattelandsbevolking
plaatsvindt. Het project streefde ook naar
het creëren van hoge waarde/laag volume
(gespecialiseerd) in plaats van hoog volume/

Tijdens het project hielden de partners 67

lage waarde (massa) toerisme.

verschillende ontwikkelingsfasen door meer

evenementen (face to face of online) die
gericht waren op het verspreiden van informatie
over het project en de resultaten ervan. Deze
evenementen werden door bijna 20.000
personen bijgewoond.
De projectresultaten werden getest op drie
dan 140 belanghebbenden. De ontvangen

De belangrijkste doelgroep bestond uit
kleine bedrijven in gespecialiseerd toerisme
uit plattelandsgebieden met afnemende
bevolkingsgroepen en/of regio’s die lijden
onder een economische crisis. Deze doelgroep
omvat degenen die rechtstreeks kunnen
proﬁteren van de resultaten die tijdens het
project zijn ontwikkeld.

12

feedback hielp de partners om de kwaliteit
van die resultaten te verbeteren. Bijvoorbeeld
door nieuwe inhoud toe te voegen, de structuur
te wijzigen of de bestaande informatie bij te
werken.
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Resultaten
Het project ontwikkelde een uitgebreid
programma voor MKB-bedrijven in de toeristische
sector. Dat programma biedt alle materialen,
middelen en ondersteuning die nodig zijn om
verantwoord toerisme binnen hun organisaties
met succes toe te passen. Hierbij horen:
• Een bewustmakingscampagne voor
duurzaam toerisme (inclusief een video
en een presentatie) om het MKB-bedrijven
die actief zijn in gespecialiseerd toerisme
te informeren over de mogelijkheden van
verantwoord toerisme;
• Drie handleidingen:
• Hoe wordt een bedrijf duurzaam?”,
met als doel MKB-bedrijven te
helpen bij het succesvol toepassen
van duurzaam toerisme in hun
organisaties;
• Hoe promoot ik mijn duurzaam
bedrijfsimago?”, met als doel
het MKB te ondersteunen bij het
succesvol promoten van hun imago
op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen;
• Een lokaal netwerk van duurzaam
toerisme opzetten”, waarbij wordt
beschreven hoe een lokaal netwerk
van duurzame toeristische bedrijven
kan worden opgezet. Dit, met het doel
om zichzelf te vertegenwoordigen
als een verantwoorde en duurzame
regio.

• Een trainingspakket voor toeristische
verenigingen, adviesverstrekkende en
bedrijfsondersteunende organisaties. Deze
organisaties helpen de verenigingen om
een uitgebreide cursus over verantwoord
toerisme voor het MKB te realiseren. Dit doen
ze aan de hand van de drie hierboven
genoemde projecthandleidingen;
• Een online platform, waarop MKB-bedrijven
en andere geïnteresseerde partijen het
ontwikkelde materiaal gratis kunnen
downloaden en legaal kunnen kopiëren,
gebruiken, aanpassen en opnieuw delen. Ze
kunnen ook deelnemen aan een forum dat
onder andere communicatie tussen MKBbedrijven belanghebbenden en andere
geïnteresseerden vergemakkelijkt.
Al deze resultaten zijn beschikbaar op de
projectwebsite http://corrie.eu/ of op het
eLearning platform van het project (http://
corrie.baatbg.org/), welke in alle partnertalen
te gebruiken is.
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