»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.
"Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije"

ITP - ŽIVLJENJE GORJANA
po poteh in sledeh

Danes z vami...
FRANC LES - vodja projekta
GOSTILNA PENSION LES - predstavnik podjetja
GORAZD FERK - koordinator projekta
DIGITALNI TURIZEM D.O.O. - direktor, SLO franšiza

PRIJAVITELJ & PARTNERJI
Gostilna pension LES, Les Nasta s.p.
●
●
●
●
●
●

Confluentia, Jernej Agrež s.p.
Posavski muzej Brežice
Turizem, gostinstvo in promocija Franc Les s.p.
Anton Zevnik – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Izposoja športne opreme in oddaja sob, Jamnik Milan s.p.
Gadova peč – vinogradniško-turistično in kulturno društvo vinogradnic in
vinogradnikov

NAMEN
●

●

●

razviti in oblikovati povsem nov, inovativen turistični produkt , ki bo
izboljšal kakovost in nadgradil pestrost ponudbe prijavitelja,
z zadostno višino finančnih sredstev za oblikovanje, vzpostavitev novih
digitalnih komunikacijskih orodij in za oglaševanje promovirati nov
integralni turistični produkt tako na domačem, kot predvsem na tujih
trgih, od tega še posebej na dobro razvitem skandinavskem trgu (Danska,
Finska, Švedska in Norveška),
povečati prepoznavnost tako novega turističnega produkta, kot našega
podjetja in turistične destinacije, v kateri se nahajamo.

CILJI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

zagotovitev ustrezne promocije novega turističnega produkta
2021 želimo doseči več kot 50% zasedenost naših nastanitvenih kapacitet
privabiti nove goste iz držav, od koder jih zaenkrat še nimamo
zagotoviti daljše bivanje gostov v destinaciji
povečanje zadovoljstva in s tem tudi dodane vrednosti po gostu
zmanjšati vpliv sezonskosti
spodbuditi trajnostni turizem v Sloveniji in okrepiti ozaveščenost o zdravem
načinu življenja v sožitju z naravo,
razširitev našega storitvenega programa
zaposlitev vsaj dveh novih ljudi
možnost uvajanja novih storitvenih programov ali razširitev obstoječih
programov z novo, dodatno ponudbo

OPIS ITP - Po poteh in sledeh Gorjana
●
●

●
●
●

Oživljamo Gorjana, klenega prebivalca Gorjancev iz 16. stoletja
Skozi ustno izročilo, zgodovinsko dosegljive podatke in navezavo na sodobno
turistično ponudbo želimo gostom omogočiti, da okusijo utrip tistega burnega
časa (kmečki upori, turški vpadi, verska nasprotja, razvoj jezika in natis prve
slovenske knjige, težko življenje in velika iznajdljivost ter načini preživetja)
Po poteh Gorjana - gostom omogočamo, da skozi interaktivne module pristno
doživljajo njegov vsakdan
Ko sledeh Gorjana - spogledujemo se z aktivnostmi Gorjana, ki jih je možno
preslikati na sodobno turistično ponudbo v naravi
Tako poti kot sledi dopolnjujejo zgodovinsko podprta dejstva in razstavni
predmeti s strani Posavskega muzeja Brežice ter
kulinarična ponudba prijavitelja.

Ambient in umestitev zgodbe
●
●
●
●
●
●
●

odmaknjene gorjanske naselbine, ki gorjane prisilijo v iznajdljivost,
samozadostnost, trdnost, pogum, povezanost z naravo
na osnovi dejanskega zgodovinskega izročila poselitve gorjanskih
grebenov in pobočij (Vlahi/Uskoki)
tradicija vinogradništva
povezava z vodo (Sava in Krka ob vznožju)
čas dogajanja: burno 16. stoletje
je potomec družine, ki so poseljevali vojno krajino in vajen težkega ter
bojevitega življenja
na Gorjancih je njegov dom, kjer se uspešno spopada z
vsakdanjim življenjem z naravo

INTERAKTIVNI MODULI - po poteh
●
●
●
●
●
●
●

obrambne naloge (vzdrževanje stražnega stolpa)
lovske veščine / simulacija ulova (izdelava pasti, loka)
peka nekvašenega kruha (izdelava zemeljske krušne peči, netenje ognja)
zvarki in poparki – ljudsko zdravilstvo (iskanje, nabiranje, priprava zelišč)
nočno zalezovanje Čateža (aktivna udeležba v legendi o Čatežu)
splavarjenje pod obronki Gorjancev (izdelava splava)
vlaški pohod (do Gadove peči, spoznavanje vinskega izročila)

INTERAKTIVNI MODULI - po sledeh
●
●
●
●
●
●

SUP tura
najem kanujev
konjeništvo / vožnja s kočijo
obisk dežurnih zidanic
kopanje v Klunovih toplicah, reki Krki in lokalnih termalnih kopališčih
grajska pustolovščina - ogled gradu, muzeja, delavnice in koncerti Posavski muzej Brežice

VSEBINSKI OPIS AKTIVNOSTI OPERACIJE
●

Svetovanje pri razvoju novega integralnega turističnega produkta
○
○

●

Usposabljanje partnerjev pri izvedbi novega integralnega turističnega
produkta
○
○

●

razvoj modulov
SWOT analiza

ustrezen sprejem in animacijo gostov
izvajanje posameznih modulov

Oblikovanje vizualnih vsebin novega integralnega turističnega produkta
○
○
○
○

izdelava CGP
maskota Gorjana
fotografije
video vsebine

●

Priprava na tisk in tisk
○
○
○
○

●

letaki
(jumbo)plakati
brošure
transparenti

Digitalna prenova obstoječih/vzpostavitev novih digitalnih
komunikacijskih orodij
○
○
○
○
○
○
○

izdelava interaktivne, napredne in dinamične spletne strani
izdelava spletne trgovine
izdelava oziroma povezava s CRM orodji
vzpostavitev naprednega mailing orodja
izdelava mobilne aplikacije
odprtje profilov na družbenih omrežjih
optimizacija spletnega mesta in družbenih omrežij za ključna tržišča

●

Oglaševanje novega integralnega turističnega produkta
○

○
○

spletno oglaševanje - Facebook in Instagram oglaševanje, Google Adwords in
Remarketing, banner oglaševanje na tujih portalih (traveller, blogger, …) in mobilno
oglaševanje (targetirano po ključnih kupcih)
TV in radijskih postajah (domači trg in Skandinavija)
tiskani oglasi v specializiranih revijah s področja turizma (domači trg in Skandinavija).

IZZIVI
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kadrovski in organizacijski izzivi pri izvedbi modulov (številčnost &
kakovost)
terminske omejitve pri izvedbi modulov
kapacitete za sprejem gostov
sezonskost & vpliv vremena
postavljanje cen in prodajnih politik
koordinacija med izvajalci
povezljivost z zunanjimi marketinško prodajnimi kanali
iskanje novih partnerjev in dodajanje modulov
ekonomska vzdržnost projekta ob vstopu na trg

HVALA ZA POZORNOST...
… in prijeten preostanek dneva !

