
 

Projekt CETA sofinancira Generalni direktorat 
za podjetništvo pri Evropski komisiji. 

Evropska komisija na odgovarja za vsebine in 
mnenja, podana v tem letaku.
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Oddelek za turizem

CETA
Competitiveness for European Tourism

 for All
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Kontakt: 
ENAT asbl. Secretariat - Ivor Ambrose
C/o EWORX S.A., Rodou St., 22
15122 Marousi, Grčija
Tel: 0030 210 614 8380  
Fax: 0030 210 614 8381
E-mail: ceta@enat.be 

Nacionalno turistično združenje
Nina Pečoler
Vošnjakova 5
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 01 300 69 40
Fax: 01 433 86 59
E-mail: nina.pecoler@ntz-nta.si

CETA Koordinator
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European Network for Accessible 
Tourism asbl., Bruselj, Belgija

University of Surrey, School of 
Management, Velika Britanija

Nacionalno turistično združenje, 
Ljubljana, Slovenija

Tourism for All, Helsingborg, Sweden

Vellinge Municipality, 
Vellinge, Sweden

Consorzio Sociale CO.IN, Rome, 
Italy

Association Nationale pour 
le Logement des personnes 
Handicapées asbl, Belgium 
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CETA spletno orodje podjetjem 
nudi vire o ponudbi, dostopni vsem tipom 
gostov. Kontrolni listi i vam bodo pomagali 
spoznati, da postati prijazen in dostopen za 
vse navsezadnje ni tako te ko. 

  
CETA mreženje  vam bo pomagalo 
vstopiti na trg turizma za vse. Spoznajte 
turisti ne agencije, ponudnike in druge 
poslovne partnerje, ki skupaj z vami i ejo 
na ine, kako evropski turisti ni trg narediti 
dostopen vsem.   

 
Dostopnost koristi vsem turistom! 
Podjetja pogosto oklevajo pri odlo itvah, kje 
in kako pri eti s prilagoditvijo ponudbe. 
Dvomijo tudi o stro kih in povra ilih 
investicije. 
 
V Evropi je ve  kot 125 milijonov potencialnih 
uporabnikov, ki potrebujejo bolj dostopen 
javni prevoz, turisti ne destinacije in 
nastanitvene obrate. Starej e osebe in osebe 
s posebnimi potrebami ter njihovi sorodniki bi 
eleli potovati, a ne morejo. Z le nekaj 

prilagoditvami in ukrepi jim to lahko 
omogo ite. Trg turizma za vse je zaenkrat e 
majhen, a odprt za podjetja, ki so vanj 
pripravljena vlagati. 

 

Projekt CETA (Competitiveness for 
a European Tourism for All) svetuje 
malim in srednje velikim evropskim 
podjetjem o prilagoditvi ponudbe in 
storitev za vse tipe gostov ter s tem 
dviguje njihovo konkuren nost in 
trajnost. 
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Tam boste   -  
 

 odkrili primere dobrih praks iz razli nih 
dr av in gospodarskih sektorjev na podro ju 
turizma. 
   

 na li javne in zasebne partnerje, ki si elijo 
sodelovati na tem rasto em trgu. 
 

 spoznali, kaj potrebuje obrat, namenjen 
vsem tipom gostov. Verjetno boste presene eno 
ugotovili, da so va e storitve e zdaj precej 
dostopne, z nekaj prilagoditvami pa bo va  trg e 
zrasel.  
 

 vpisali svoj vsem dostopen turisti ni obrat 
v CETA bazo in pove ali vidnost. 
 

 zagotovili, da bo va a spletna stran 
dostopna in prilagojena vsem tipom gostov. S tem 
boste vsem gostom omogo ili obisk strani in 
rezervacijo storitve.  
 

 delili svoje izku nje in izvedeli, kaj v praksi 
dobro deluje in zakaj. 
 

 dobili dostop do ENAT-ovih materialov in 
spoznali partnersko mre o, vklju no s strokovnjaki 
iz Italije, vedske, Velike Britanije in Slovenije. 
 
 

 

 
 

  
 

 

 Obiščite spletno stran

1. januar   uradni začetek projekta

12. marec delavnica Turizem za vse, 
                       Gospodarska zbornica Slovenije, 
                       Ljubljana, Slovenija

30. september -
1. oktober  predstavitev rezultatov raziskave 
                       CETA na 2. mednarodni ENAT 
                       konferenci Turizem za vse, 
                       Kongresni center, Dunaj, Avstrija

maj   mednarodna CETA konferenca, 
                       Švedska 

30. junij   konec evropskega sofinanciranja -
                       projekt se nadaljuje pod okriljem 
                       ENAT-a 

Potek projekta CETA

2009

2010

Vzpostavljanje mreže CETA sofinancira 
Evropska komisija. Aktivnosti izvaja 
mednarodni konzorcij pod vodstvom 
neprofitne organizacije ENAT, Evropskega 
združenja za dostopen turizem.. 


