Hytisevä pakkaspäivän tervehdys!
SYÖ & SAUNO 2 – SEMINAARI JÄRJESTETÄÄN 16.2. JUURIKKASAARESSA
Terve löyly, terve lämmin, terve henkäys kiukainen!
Taikoja, loitsuja ja vanhoja uskomuksia – vieläkö niille on paikka nykysaunassa? Helmikuun 16. päivä tutustutaan tarinoiden merkitykseen
saunapalvelun ja ruoan tuotteistamisessa sekä palkitaan saunaruokakilpailun voittaja!
Päivän aikana puhuvat Tarinakoneen Anne Kalliomäki, FT, kirjailija Paula Havaste, Keittiömestari Jukka Kyllönen, Kalevala Spirit yrityksen
nokkamies Akke Virtanen sekä ruokatoimittaja Eija Juutilainen.
Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet täältä: http://ruokacentria.com/images/maalla/syosauno/ohjelma.pdf
TERVETULOA!
______________________________________________________________
IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN MATKAILIJOINA
Yksi voimakkaimmin palvelualojen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä on väestön ikääntyminen. Vuoteen 2020 mennessä ikääntyvillä on
varallisuutta, halua ja tottumusta käyttää palveluja.
(Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006b, 12.)
HUOM yrittäjä! Jyväskylän ammattikorkeakoulu selvittää keskisuomalaisten matkailuyritysten olemassa olevia palveluita ja tulevaisuuden
kehitystarpeita ikääntyneisiin matkailijoihin liittyen.
Vastaathan pikakyselyyn oheisen linkin kautta 13.2. mennessä.
http://digiumenterprise.com/answer/?inv=38270425&chk=UEDYG27U
Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla.
Jos haluat aiheesta lisätietoa ja / tai mukaan yhteiseen kehitystyöhön, jätäthän myös yhteystietosi.
Kiitokset osallistumisestasi!
______________________________________________________________
GREEN CARE – SEMINAARI VIHDOIN KESKI-SUOMESSA!
”HOIVAA JA VOIMAA KESKISUOMALAISESTA LUONNOSTA”
Päivän tavoitteena on tehdä tunnetuksi Green Care toimintaa, tunnistaa sen
mahdollisuuksia Keski-Suomessa ja verkottaa alan eri toimijoita.
Green Care -seminaaripäivä järjestetään
torstaina 9.2.2012 klo 9-15:30
Kokous- ja juhlatalo Koskenniska os. Kotaniementie 45, Vaajakoski
http://www.koskenniska.com/
Tarkemman ohjelman löydät täältä:
http://ruokacentria.com/images/ajankohtaista/gc-seminaarikutsu.pdf
Ilmoittautuminen 1.2.2012 mennessä os. anu.kaukonen@mtt.fi
______________________________________________________________
PIENTEN MATKAILUYRITYSTEN MERKITYSTÄ TOIMIALALLE SELVITETÄÄN – VIELÄ MAHDOLLISTA VASTATA KYSELYYN
HUOM! Selvitys on tärkeä sekä toimialan arvostuksen että kehittämisen kannalta, sillä pienet yritykset jäävät täysin matkailutilastoinnin
ulkopuolelle. Todellisen tiedon puute voi johtaa toimialan vähättelyyn ja vaikuttaa alueen houkuttavuuteen matkailuinvestointien kohteena.
Selvitys tehdään työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoittaman projektin, Matkailun alueelliset tietovarannot, avulla (http://tietovarannot.fi).
Projektia hallinnoi Itä-Suomen yliopisto. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimii alueellisena yhteistyökumppanina ja yritystietojen kokoajana.
Saatte Tietovarannot – järjestelmän kyselylinkin sähköpostiinne vielä tämän viikon aikana. Muistakaa vastata!
Seuraa ajankohtaisia tietoja ja uutisia osoitteessa www.maalla.info.
Yhteistyöterveisin,
Suvi ja Krista
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