« Denok elkarrekin batera gai honetan lan egitea komenigarria dela usted dut norako turistikoaren
osotasuna kalitatezkoa izan dadin »
Goikola Nekazalturismoak duela pare bat urte lortu zuen ziurtagiria. Bere jabea, Carmen Esnaolak, Kalitate Turistikoko
Konpromisoa sistemarekin lan egiteak era eraginkorrago batean lan egitea eta negozioan arrakasta haundiagoa izaten
laguntzen diola ziurtatzen du.
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Eusko Jaurlaritzak eta Turismoaren Euskal
Agentziak, Basquetour-ek, empresariei behar
dituzten tresnak eta laguntzak ematen dizkiete
beraien erakundeak lehiakorragoak izan daitezen
ondorengo programei esker:
- Praktika egokien programa: honen helburua
empresarioen “profesionalizazioa” hobetzea eta
helmuga konzientzia sortzea da. Euskadin Kalitate
Turistikoarekin Konpromezua diploma duten 507
establezimendu daude.
- Q Kalitate Turistikoaren programa: bezeroaren
itxaropenak betetzea eta gogobetetzea bermatzen
dituen programa. Euskadin 268 establezimenduk
jaso dute Kalitate Turistikoaren Q-a ziurtagiria.
- Bikaintasun ereduaren programa: erakundeei
kaliteatearekin bikaintasun mailaraino igotzea
proposatzen dien programa. Eredu honetan
partehartzen diharduten 14 establezimendu daude
Euskadin.
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