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Εξειδικευμένα προγράμματα RTP της IATA από τη
Mega Airlines Studies
2017/02/28 20:02 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Για δεύτερη χρονιά, η Mega Airlines Studies διοργανώνει στην Αθήνα τα
εξειδικευμένα προγράμματα RTP της IATA για επαγγελματίες του χώρου, τα οποία θα
πραγματοποιηθούν στο Divani Acropolis Palace (Παρθενώνος 19, Αθήνα 117 42).
Η Σχολή είναι ήδη εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης (Authorized Training
Center, ATC) της ΙΑΤΑ στην Ευρώπη και ανήκει στους Regional Training Partner:
είναι δηλαδή επίσημος αντιπρόσωπος της ΙΑΤΑ, με αποκλειστική αρμοδιότητα την
διεξαγωγή διεθνών σεμιναρίων.
Τα σεμινάρια RTP έχουν σκοπό την προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις νέες
τάσεις και προκλήσεις στην αγορά, ενώ πραγματοποιούνται με την παρουσία
εγκεκριμένου και απεσταλμένου από την ΙΑΤΑ εκπαιδευτή.
“Oι επαγγελματίες που θα επιλέξουν να επενδύσουν στα σεμινάρια που πληρούν τα
σύγχρονα παγκόσμια standards σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών
(ΙΑΤΑ), θα εξοπλιστούν με γνώσεις και δεξιότητες που η ίδια αγορά αναζητά στα
εξειδικευμένα στελέχη”, δήλωσε η ιδιοκτήτρια της Σχολής κα. Κατερίνα Γαλίτη.
Τα προγραμματισμένα σεμινάρια για 2017 στην Αθήνα είναι:
1. Airport Slots and Coordination (Classroom, 3 days) 20.03.2017 –
22.03.2017

http://www.iata.org/training/courses/Pages/airport-slots-coordination-talm13.aspx
2. Airport Operations – Advanced (Classroom, 5 days) 24.04.2017 –
28.04.2017
http://www.iata.org/training/courses/Pages/airport-operations-advanced-tapp09.aspx
3. Airport Certification and Infrastructure Standards (Classroom, 5 days)
22.05.2017 – 26.05.2017
http://www.iata.org/training/courses/Pages/airport-certification-tapp05.aspx
4. Card Payment Policies and Fraud Prevention (Classroom, 3 days)
5.06.2017 – 7.06.2017
http://www.iata.org/training/courses/Pages/card-fraud-prevention-talf44.aspx
5. Safety Management Systems (SMS) for Airports (Classroom, 5 days)
12.06.2017 – 16.06.2017 http://www.iata.org/training/courses/Pages/sms-airportstapp10.aspx
6. Airport Master Planning (Classroom, 5 days) 3.07.2017 – 7.07.2017
http://www.iata.org/training/courses/Pages/airport-master-planning-tapp08.aspx
7. Aviation Cyber Security (Classroom, 3 days) 25.09.2017 – 27.09.2017
http://www.iata.org/training/courses/Pages/airport-master-planning-tapp08.aspx
Η Mega Airline Studies είναι μοναδική εξουσιοδοτημένη σχολή στην Ελλάδα με την
πιστοποίηση της ΙΑΤΑ και της Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που παρέχει όλα τα
διπλώματα για την αεροπορική και τουριστική βιομηχανία καθώς και για τις
μεταφορές εμπορευμάτων.
Για πληροφορίες και συμμετοχές επικοινωνήστε στο 210 32 30 67 ή επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της Mega Airlines Studies.

