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Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το
διαδίκτυο για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, ενισχύοντας τη διαδικτυακή τους
παρουσία όλο το χρόνο, πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου
Θεσπρωτίας .

Το σεμινάριο με θέμα: «Ψηφιακές Δεξιότητες για τουριστικές επιχειρήσεις»,
συνδιοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και την πρωτοβουλία «Grow Greek
Tourism Online» της Google και συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι όλων των επιχειρηματικών
κλάδων.

Ο εισηγητής της εκδήλωσης κος Βασίλειος Πολύζος Senior Business Analyst - DOPE Studio
και οι Online Advisors του Grow Greek Tourism Online, κα Κωνσταντίνα Τσίκου και Ρόμπερτ
Μπάρτρικ-Κρανάς, με το πέρας της εκδήλωσης απάντησαν σε απορίες των συμμετεχόντων
και αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με το ευρύτερο πεδίο της βέλτιστης αξιοποίησης των
εργαλείων της πληροφορικής από την επιχειρηματικότητα αλλά και την πραγματοποίηση
κατ' ιδίαν συναντήσεων των στελεχών της πρωτοβουλίας με επιχειρήσεις της Ηπείρου με
στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας των όλο το χρόνο.

Αφορμή αποτέλεσε η συνεχής αύξηση αναζητήσεων των χρηστών του διαδικτύου για την
Ήπειρο, αποδεικνύοντας τη δυναμική που έχει η Περιφέρεια στον Ελληνικό τουριστικό
χάρτη. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση αυτής της δυναμικής προσεγγίζοντας
όχι μόνο τις αμιγώς τουριστικές αλλά και κάθε επιχείρηση που προσφέρει στην εμπειρία
του επισκέπτη με εστίαση στην υποστήριξη των επιχειρηματιών της Ηπείρου,
προσφέροντας τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο
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τις δυνατότητες του διαδικτύου για την προσέλκυση επισκεπτών όλο τον χρόνο.

Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
εντάσσεται στις δράσεις της Εθνικής Συμμαχίας για την Ενίσχυση των Ψηφιακών
Δεξιοτήτων και της Εργασίας στην Ελλάδα.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Γενικός Πρόξενος της Αλβανικής
Δημοκρατίας στα Ιωάννινα κος Pervin Gjikuria.

Η υλοποίηση του σεμιναρίου εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών του Επιμελητηρίου
για την ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών του στις νέες τεχνολογίες και παρασχέθηκε
δωρεάν στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στα
τακτικά μέλη του.
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