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1. Uvod

Ta priročnik podrobneje obravnava priložnosti digitalnih tehnologij za turizem. V njem so

pojasnjene nekatere značilnosti pogosto uporabljenih digitalnih orodij, predstavljene pa so

tudi nekatere ugotovitve vseevropske raziskave, ki je prinesla pomemben vpogled v to, kako

mala in srednje velika podjetja vidijo digitalne priložnosti pri razvoju svojega poslovanja. V

drugem delu priročnika je objavljenih več primerov študij primerov uporabe digitalnih

tehnologij v turističnem sektorju v Sloveniji, Romuniji, Grčiji, na Irskem, v Bolgariji in

Belgiji.

Digitalne tehnologije so prodrle v vse vidike našega življenja in postale nepogrešljive v našem

vsakdanu. Pri tem tudi turistični sektor ni izjema. Uporaba rezervacijskih platform in

sistemov, spletnih strani z informacijami o ocenah turističnih produktov, uporaba mobilnih

aplikacij in sistemov GPS so del naše nove turistične izkušnje. Dandanes turist daje prednost

raziskovanju destinacij. Navdihujejo ga turistične znamenitosti, ki so dosegljive prek

družbenih medijev. Z novimi tehnologijami lahko turisti veliko lažje stopijo v stik s ponudniki

nastanitev, v nekaj minutah rezervirajo letalsko vozovnico, turistično območje pa si vnaprej

ogledajo s pomočjo katere koli digitalne predstavitve.

Po drugi strani pa turistična podjetja uporabljajo digitalne tehnologije za pridobivanje novih

ali ohranjanje starih strank, za predstavitev svojih storitev, upravljanje svojega poslovanja,

promocijo in prodajo svojih storitev in izdelkov ter za razvoj inovativnih turističnih izdelkov,

kot sta virtualna in obogatena resničnost. S pomočjo digitalne tehnologije lahko turistična

podjetja dosežejo več potencialnih strank kot kdaj koli prej.

Upamo, da vas bo ta priročnik opremil z osnovnim znanjem o priložnostih, ki jih digitalne

tehnologije ponujajo podeželskemu turizmu, in vas navdihnil, da jih uporabite ali se o

njihovih prednostih in možnostih naučite več.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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2. Razvoj tehnologije in turizma

Tehnologija ima ogromen vpliv na turizem in je "iz turizma naredila interaktivno in

učinkovito industrijo" (Suneel K., Shekhar: 744). Na številne načine je izboljšala turistično

izkušnjo. Tehnologija pomaga pri načrtovanju in upravljanju potovanj, zagotavlja vremenske

in podnebne podatke, pomaga pri oblikovanju urnika potovanja, povečuje varnost turistov,

digitalna plačila pa so olajšala transakcije. Poleg tega so se turistična podjetja razširila in se

lahko učinkoviteje tržijo (Suneel K., Shekhar: 744).

Po mnenju strokovnjakov (Suneel K., Shekhar: 744-745) so digitalne tehnologije turizmu

prinesle številne prednosti, kot so:

– potovanje je bolj priročno (plačilo z enim klikom, uporaba rezervacijskih platform

itd.);

– varnostne funkcije, kot je GPS (globalni sistem za določanje položaja), povečujejo

varnost;

– lažje upravljanje podatkovnih zbirk (npr. programska oprema za upravljanje hotelov,

vizualni ogledi);

– razširjen doseg deležnikov: trženje v družbenih medijih na primer omogoča

ponudnikom trženja, da se oglašujejo globalno in po nizki ceni;

– nekateri turistični proizvodi so se lahko razvili le zaradi tehnologije, na primer

virtualni turizem in vesoljski turizem.

Poleg tega so se z digitalnimi tehnologijami pojavile nove vloge, pri čemer so turistični

potrošniki pridobili bolj proaktivno in neodvisno vlogo. Z razvojem digitalnih platform sta se

povečala raznolikost in obseg turističnih proizvodov, storitev in doživetij, funkcionalnost na

zahtevo pa je pospešila hitrost gospodarskih transakcij, ozaveščenost trga in povratne

informacije. Glede na pregledni članek v literaturi Open Geoscience se uporaba tehnologije v

turizmu vrti okoli področja trženja, upravljanja potovanj in drugih aplikacij. Druga

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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pomembna opredeljena tema je pomen in koristi tehnologije za turistično industrijo (Suneel,

Shekhar: 2020).

V tem priročniku se osredotočamo na priložnosti digitalnih orodij za trženje podeželskega

turizma. Preden jih predstavimo, želimo osvetliti nekatere ključne ugotovitve študije, ki jo je

naročila Evropska unija, da bi preučila izzive in priložnosti digitalizacije v turizmu.

2.1. Študija Digitalizacija v turizmu

EU je leta 2016 naročila študijo o priložnostih in izzivih digitalizacije v turizmu. Poročilo,

objavljeno leta 2018, temelji na kvantitativni raziskavi, v kateri je sodelovalo 2.897 MSP

(mala in srednje velika podjetja), 73 javnih uprav in 85 strokovnih združenj. Namen študije je

bil analizirati posebne izzive in priložnosti digitalizacije v turizmu, njihov vpliv na različne

skupine deležnikov ter opredeliti potrebe industrije in držav članic pri obravnavi teh vidikov.

Študija je iskala odgovore na naslednja tri ključna vprašanja:

– Kateri so izzivi in priložnosti digitalizacije v turizmu?

– Kaj se že izvaja?

– Katere politike in ukrepi bi lahko bili primerni za spodbujanje digitalizacije v turizmu?

Preden predstavimo nekatere ugotovitve, želimo predstaviti tri ključne faze tehnološkega

razvoja v turizmu. Te so:

Faza 1: prodaja in trženje (1990-2000)

Faza 2: digitalni poslovni ekosistemi (2001-2010)

Faza 3: Integracija sistemov (od leta 2010)

(Xiang, Z. & Fesenmaier, D.)

V prvi fazi se je pojavil internet, za katerega je bila značilna uporaba tehnologije kot orodja

za trženje. Pomembno vlogo so imele spletne strani, spletni sistemi rezervacij in

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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distribucijski sistemi. Mala in srednje velika podjetja so imela koristi od digitalnih prodajnih

mest in podporne programske opreme.

V drugi fazi je internet postal glavni vir informacij, njegov nadaljnji razvoj pa je privedel do

virtualnega trga, na katerem so se storitve iskale, primerjale in opravljale prek spleta. Izkušnja

obiskovalcev je postala osrednja tema, zato so se turistična podjetja začela bolj zanimati za

individualizacijo izkušnje strank in razvoj osebne komunikacije s strankami. Expedia,

ameriško podjetje za spletno nakupovanje potovanj, je porušilo tradicionalni poslovni model

turističnih agencij, medtem ko je Tripadvisor omogočil, da je stranka pridobila večji nadzor

nad svojimi nakupi in večji vpliv na odločitve drugih strank. Pomen informacijskih centrov za

obiskovalce kot kontaktnih točk se je zmanjšal, medtem ko so se spletne rezervacije in spletne

transakcije povečale.

Tretja faza se je začela leta 2010, zanjo pa so značilni računalništvo v oblaku, mobilne in

nosljive tehnologije, GPS, navidezna in obogatena resničnost ter večja povezanost med

digitalnim in fizičnim svetom.

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. in Popescu, E.S. (2018: 9)

Primeri digitalnih tehnologij, ki spreminjajo turizem

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Povzeto po: Xiang, Z. & Fesenmaier, D. (2017) Big data analytics, tourism design and smart tourism.

Charm: Springer.

2.1.1 Vrste tehnologij, ki jih uporabljajo mala in srednje velika podjetja (MSP)

V študijo je bilo vključenih 2.897 malih in srednje velikih podjetij iz EU. 51,7 % MSP, ki so

izpolnila vprašalnik, se je nahajalo na mestnih območjih, 33,6 % na podeželju, 17,3 % pa na

obalnih območjih. Le 11,7 % odgovorov je bilo iz MSP na otoških ali gorskih območjih. V

poročilu je navedeno, da imajo MSP na podeželskih in regionalnih območjih morda omejen

dostop do infrastrukture in morajo vložiti več časa in truda v izgradnjo omrežij. Raziskava je

MSP spraševala o tehnologijah, ki jih trenutno uporabljajo v svojih podjetjih. Odgovori so

pokazali, da prevladuje nizka stopnja digitalizacije, medtem ko so tehnologije, povezane s

srednjo ali višjo stopnjo digitalizacije, manj pogoste. Naslednji graf prikazuje razliko med

srednjo in nizko stopnjo digitalizacije MSP. Rezultati kažejo, da so številna MSP prilagodila

številne osnovne tehnologije, kot je razvidno iz spodnjega grafa. Po drugi strani pa so bile

tehnologije, povezane s srednjo do višjo stopnjo digitalizacije, veliko manj pogoste (na primer

tiste, ki uporabljajo analitična orodja, mobilne aplikacije, klepet/nujno svetovanje ali spletna

strokovna omrežja).

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Graf 1: Stopnja digitalizacije anketiranih MSP

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. in Popescu, E.S. 2018: 12)

Prevod izrazov v zgornji tabeli: Srednja/nizka raven digitalizacije v malih in srednje velikih

podjetjih:

Srednja raven digitalizacije:

Računalniški rezervacijski sistemi

Interakcija z dobavitelji

Interakcija z vladnimi storitvami

Analitična orodja

CRM sistem

Mobilna aplikacija

Klepet/takojšen spletni nasvet

Spletno mreženje za podjetja

Nizka raven digitalizacije:

E-pošta

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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OsnovnI pisarniški software

Spletna stran

Družbeni mediji

Spletno bančništvo

Finančni software

Interna e-pošta

Delo od doma na daljavo

Spletna hramba podatkov

Forum/spletna stran z ocenami uporabnikov

Sodelovanje preko spleta

Software za grafično oblikovanje

Računalniško vodeni sistem nadzora zalog

Intranet za zaposlene

Spletna anketa o zadovoljstvu

Software za email marketing

Študija je razkrila tudi priložnosti, ki jih MSP pričakujejo od digitalizacije. Med petimi

najpomembnejšimi priložnostmi, ki jih pričakujejo, so:

– pridobiti več strank

– izboljšanje spletne prepoznavnosti blagovne znamke

– razširitev svojega dosega na mednarodni ravni

– izboljšanje kakovosti storitev

– povečati zadovoljstvo strank.

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. in Popescu, E.S. 2018: 19)

Po drugi strani pa so MSP pri uporabi digitalnih tehnologij ugotovila nekatere težave. Med

petimi najpomembnejšimi težavami, ki so jih navedla, so:

– usposabljanje o novi digitalni tehnologiji

– stroški in negotova donosnost koristi

– pomanjkanje znanja za prepoznavanje priložnosti

– pomanjkanje tehničnega znanja

– pomanjkanje primernih izdelkov, ki bi jih bilo mogoče prilagoditi proračunu

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 20)

Poleg tega je študija razkrila pet glavnih spodbud za izboljšanje digitalizacije, ki so jih

opredelila MSP, in pet glavnih ovir.

Med 5 najpogostejšimi spodbudami so:

1. Izboljšanje spletne prisotnosti zaradi konkurenčnosti

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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2. Izboljšanje rasti

3. Optimizem glede prihodnjih priložnosti

4. Obravnavanje sezonskosti

5. Izboljšanje omrežij

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 20)

5 glavnih ovir za nadaljnje uvajanje digitalnih tehnologij, ki so jih navedla MSP:

1. Pomanjkanje finančnih sredstev

2. Trenutna raven tehnologije je nezadostna

3. Visoki stroški usposabljanja

4. Hitre tehnološke spremembe

5. Stroški širokopasovnih povezav visoke hitrosti

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 21)

Študija je pokazala, da MSP vidijo v digitalizaciji velik potencial, vendar se pri tem soočajo s

številnimi ovirami. Da bi jim pomagali izkoristiti nekatere od ugotovljenih priložnosti, so v

naslednjih poglavjih predstavljena nekatera digitalna orodja s poudarkom na digitalnem

trženju.

2.2. Digitalno trženje

Digitalno trženje je spremenilo način, kako podjetja gradijo svojo blagovno znamko, kako

promovirajo in prodajajo svoje izdelke ter kako komunicirajo s svojimi strankami. Digitalni

marketing so prvič uporabila nekatera podjetja, ki so svoje izdelke prodajala prek interneta v

zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja (Minculete, Olar: 2018: 63).

Digitalni marketing je mogoče opredeliti kot "niz strategij in taktik, ki se izvajajo prek

digitalnih kanalov za doseganje ciljev podjetja [...] v časovnem in proračunsko določenem

obdobju" (Minculete, Olar: 2018: 63).

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Digitalno trženje je bilo najprej opredeljeno kot "projekcija običajnega trženja, njegovih

orodij in strategij na internet" (Machadom, Paulo Davim: 38). Nekateri potenciali, ki jih

prinaša digitalno trženje, so naslednji:

– interakcija s strankami omogoča vzpostavljanje dolgoročnih odnosov

– digitalno trženje ponuja orodja, ki temeljijo na slikah in video posnetkih, s katerimi je

mogoče na privlačen način doseči občinstvo

– omogoča ustrezno oglaševanje, saj omogoča prilagajanje in enostavno segmentacijo

– organizacijam omogoča, da se povežejo s svojim občinstvom in uporabniki med seboj,

kar lahko izboljša njihovo izkušnjo in okrepi odnos z izdelkom, blagovno znamko ali

podjetjem

– vsebino je mogoče enostavno razširjati in se lahko eksponentno širi

– omogoča merjenje rezultatov

(Machadom, Paulo Davim: 38).

Po mnenju nekaterih strokovnjakov obstaja razlika med digitalnim trženjem in trženjem na

internetu saj internetni marketing razumejo kot podsistem digitalnega marketinga in njegovo

najpomembnejšo sestavino (Minculete, Olar. 2018: 64).

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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(Minculete, Olar. 2018: 64)

2.3. Skupna digitalna orodja za promocijo turizma

Danes je preživetje številnih podjetij odvisno od ustrezne uporabe orodij digitalnega trženja.

Po eni strani digitalna promocijska orodja spodbujajo rast in zagotavljajo prepoznavnost v

javnosti, po drugi strani pa lahko tisti, ki jih ne izkoristijo v svojo korist, doživijo poraz s

strani konkurence.

V okviru tega poglavja se priročnik osredotoča na pet različnih digitalnih orodij za promocijo,

in sicer:

– kanali družbenih medijev,

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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– spletne strani,

– spletne platforme za rezervacije,

– trženje prek e-pošte in

– mobilne aplikacije.

2.3.1. Družbeni mediji

Zaradi vse večjega števila uporabnikov družbenih medijev morajo posamezniki, ki imajo

podjetje ali ga želijo ustanoviti, poiskati učinkovite načine za zavarovanje svojega prostora v

spletnem svetu. Podjetniki, ne glede na starost, so sprejeli nove poslovne modele, ki jim

omogočajo, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponujata internet in družbeni mediji. Nekatere

napovedi o številu uporabnikov družbenih medijev so bile podane, še preden je prišlo do

pandemije COVID-19:

[…] predvidevalo se je, da bo leta 2020 število uporabnikov doseglo 2,96 milijarde, leta 2021

pa se bo povečalo na 3,09 milijarde. Po najnovejših poročilih je leta 2020, ko je bil večji del

sveta zaprt, število uporabnikov družbenih medijev raslo najhitreje v zadnjih letih in doseglo

4,2 milijarde, s čimer je bila napoved presežena z ogromno razliko.

(Chawla in Chodak, 2021: 49).

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Slika 1: Uporabnik družbenih medijev (vir: Pixabay)

Družbeni mediji so postali močno in pomembno promocijsko orodje v sodobnem svetu, saj

(neposredno ali posredno) povezujejo spletne elemente s fizičnimi. Vsi vemo, da se poslovni

svet nenehno razvija in da se morajo ljudje razvijati skupaj z njim, zato bi morali tisti, ki še

niso učinkoviti pri digitalnem oglaševanju s pomočjo družbenih medijev, to storiti. Družbeni

mediji se pogosto uporabljajo, zato so priljubljeni med vsemi generacijami, tudi med

starejšimi, ki želijo izvedeti, zakaj so mladi ves čas na svojih telefonih.

Posamezniki lahko na svojih mobilnih telefonih natančno vidijo, koliko časa preživijo na

svojih računih družbenih medijev (v nastavitvah je na voljo posebna funkcija). Oglejte si,

koliko časa porabite za družbene medije. V tem času verjetno vidite veliko oglasov in se

ustavite ter si podrobneje ogledate tiste, ki vas zanimajo. Tako se začne in deluje promocija v

družbenih medijih.

2.3.1.1. Facebook

Facebook oglaševanje je eno od uporabnejših promocijskih orodij, saj ima več informacij o

interesih, nakupnem vedenju in dejavnostih uporabnikov kot katero koli drugo spletno mesto

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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na svetu. Je tudi eden bolj uporabljenih kanalov družbenih medijev z več kot 2,74 milijarde

aktivnih mesečnih uporabnikov.

Slika 2: Logotip Facebooka

Facebook upravljavcem oglasov ponuja možnosti ciljnega oglaševanja, kar pomeni, da na

spletu najdejo katero koli občinstvo. Oglase lahko vidite ne glede na to, ali brskate po

Facebooku na prenosnem računalniku ali na telefonu. Oglasi so običajno povezani s

posameznikovimi preteklimi iskanji in všečki na različnih straneh. Nekateri se lahko pojavijo

tudi zato, ker so ljudje, ki jih imamo kot "prijatelje" na svojem računu, všečkali določeno

stran. Na ta način se glas o nekem podjetju še hitreje širi med uporabniki Facebooka.

Posamezniki, ki želijo predstaviti svoje storitve ali izdelke, lahko ciljajo na uporabnike na

podlagi njihovih interesov, njihovih spletnih dejanj in tega, kdo so kot osebe. To je lahko

odličen način, da se usmerite na potencialne stranke in jih dosežete neposredno tam, kjer

preživijo veliko časa. V primerjavi s televizijskimi ali radijskimi oglasi, plakati ali oglasnimi

deskami je Facebook še vedno najcenejši. Promet na FB poslovnih straneh je mogoče meriti,

saj je mogoče videti, koliko ljudi je bilo z objavo ali oglasom doseženih. Na ta način tudi

veste, ali vam določen znesek denarja prinaša dobre rezultate.

Oglasi na Facebooku lahko dobro delujejo, vendar noben oglas nikoli ni zagotovilo, da bo

deloval. Po McCoyu (2021) obstaja 8 načinov oglaševanja vaše strani na Facebooku, ki so

brezplačni in enostavni:

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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1. Svoji strani dajte osebno noto.

2. Uporabite visoko kakovostne fotografije in videoposnetke.

3. Omogočite gumb "poziv k akciji".

4. Pridružite se skupini na Facebooku ali jo ustvarite.

5. Povsod promovirajte svojo stran na Facebooku.

6. Uporabite Facebook zgodbe in Facebook live.

7. Vzdržujte redni urnik: doslednost je skrivna sestavina.

8. Vključite svoje občinstvo in sovrstnike.

Posamezniki in podjetja vzdržujejo svojo prisotnost na Facebooku in sodelujejo s svojimi

potencialnimi strankami. Facebookove strani ali računi vabijo potencialne stranke s

fotografskimi, besedilnimi in video vsebinami. Dandanes vse več ljudi načrtuje svoje

počitnice ali nakupe prek oglasov v družbenih medijih:

[…] obisk pisarne turistične agencije je zdaj stvar preteklosti. Počitnice načrtujemo kar od

doma ali iz pisarne prek interneta. Vse lahko načrtujemo sami, glede na naše udobje in želje.

Ljudje običajno izberemo destinacijo na podlagi ustnega izročila ali mnenj o počitniških

izkušnjah. To dodatno podprejo še cene celotnega potovanja. Mesto za trženje turističnega

podjetja je splet [...].

(Rahman, 2017: 87)

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Slika 3: Promocija prek kanalov družbenih medijev (vir: McCoy, 2021)

Tehnologija se nenehno razvija, z njo pa tudi kanali družbenih medijev. Ustvarjalci Facebooka

so Facebook za podjetja preimenovali v Meta za podjetja (angl. Meta for Business), ki je zdaj

skupno spletno mesto za rast podjetij v več kanalih družbenih medijev (Facebook, Messenger,

Instagram, WhatsApp itd.).

2.3.1.2. Instagram

Instagram je še ena brezplačna platforma, ki temelji na izmenjavi fotografij in videoposnetkov

namesto besed, kar zagotavlja zelo vizualen preobrat. Uporabnika povezuje s številnimi

blagovnimi znamkami, zvezdniki po vsem svetu, s prijatelji, z družino in še veliko več.

Instagram je del programa Meta za podjetja in je zelo priljubljen med različnimi generacijami:

Instagram, ki ga je leta 2012 kupil Facebook, je z več kot milijardo registriranih računov

postal del vsakdanjega življenja. Zdi se, da so danes na Instagramu vsi, od malih do velikih

podjetij, od novičarskih organizacij do kulturnih ustanov, slavnih osebnosti, fotografov in

glasbenikov, da ne omenjamo industrije vplivnežev, ki so se pojavili za njim.

(Antonelli, 2020)

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Slika 4: Logotip Instagrama

Tako kot v drugih družbenih medijih je profilna stran posameznika ali podjetja

najpomembnejši del, saj je prva stvar, ki jo ljudje obiščejo, ko brskajo po aplikaciji ali nekaj

iščejo. Najbolje je, da so podatki na profilu točni in posodobljeni (profilna slika, uporabniško

ime in biografija). Biografija je razdelek, ki obiskovalcem ponuja kratek opis posameznika,

podjetja ali blagovne znamke in lahko vključuje povezavo do spletne strani.

Ko je profil vzpostavljen, je čas za ustvarjanje vsebine. Kot smo že omenili, lahko na

platformi delite fotografije ali videoposnetke. Uporabniku ponuja tudi številne filtre za

urejanje objav po lastnih željah. Filtri pa niso edine dobrine, ki obogatijo objavo – po mnenju

Antonellija (2020) je na voljo še nekaj neobveznih stvari, ki jih lahko naredimo, preden

delimo vsebino:

– Dodajte napis: Napisi so vedno dobra ideja. Uporabite lahko besede, emojije ali

ključnik (ang. hashtag). Tako kot pri komentarjih lahko tudi prijatelje "omenite" tako,

da pred njihovo uporabniško ime vpišete "@". Ne pozabite, da lahko napise kadarkoli

uredite ali jih po potrebi v prihodnosti izbrišete.

– Označite ljudi: Instagram vam omogoča, da nekoga "označite" na svojih fotografijah.

Ko nekoga označite, bo ta oseba prejela obvestilo v svojem kanalu dejavnosti.

– Dodaj lokacijo: Označite lokacijo, da bodo drugi vedeli, kje je bila fotografija

posneta. S klikom na oznako lokacije pridete na ustrezen vir lokacij, kjer si lahko

ogledate druge javne objave.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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– Objavljajte tudi v računih drugih družbenih medijev: Instagram vam omogoča, da

objavo hkrati objavite tudi v računih drugih družbenih medijev. S povezovanjem

računov lahko navzkrižno objavljate v omrežjih Facebook, Twitter in Tumblr.

(prilagojeno iz Antonelli, 2020)

Digitalno trženje prek Instagrama ni samo deljenje fotografij in strani profila. Čeprav lahko na

ta način dosežemo potencialne stranke, so zaradi tega, ker je Instagram del programa Meta za

podjetja, na voljo tudi dodatne funkcije. Z oglasi na Instagramu lahko dosežemo stranke z

natančnim ciljanjem in nadaljnjim uporabnim vpogledom v blagovne znamke, podjetja ali

določene izdelke. Instagram za podjetja navaja naslednje možnosti funkcije Instagram Ads:

– POVEČAJTE svoje objave z enim klikom (vsako svojo objavo takoj spremenite v

oglas).

– Navdušite NOVO OBČINSTVO (odločite se, kdo je za vaše podjetje najpomembnejši,

in ga nato dosezite s prilagodljivimi možnostmi ciljanja).

– Določite PRORAČUN, ki vam bo ustrezal (stroški oglaševanja so odvisni od vas.

Izberite proračun, ki ustreza vašim poslovnim ciljem, in ga kadarkoli posodobite).

– Spremljajte UČINKOVITOST oglasov (s pomočjo vpogledov podrobno spoznajte

učinkovitost oglasov, da se boste lahko naučili, kaj deluje, in jih sčasoma izboljšali).

(povzeto po business.instagram.com/advertising)

2.3.1.3. Pinterest

Veliko ljudi se znajde na Pinterestu, ko po internetu brskajo za idejami za potovanja, recepti,

nasveti za "naredi sam" projekte (angl. DIY oz. do it yourself) in še veliko več. Obiskuje in

raziskuje ga na milijone ljudi in je še eno spletno mesto družbenih medijev, kjer lahko najdete

vse.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Slika 5: Logotip Pinteresta

Pinterest je virtualno omrežje, v katerem lahko uporabnik "pripne" fotografije in

videoposnetke, bodisi lastne iz telefona ali računalnika bodisi vsebine z drugih spletnih mest.

Uporabniku omogoča shranjevanje in urejanje najzanimivejših stvari, ki jih najde na spletu ali

ustvari sam. Uporaba tega spletnega mesta je izjemno preprosta – ob registraciji spletno mesto

uporabniku ponudi vrsto različnih področij, uporabnik pa izbere tista, ki ga najbolj zanimajo.

Najzanimivejše objave je mogoče označiti ali shraniti, uporabniki pa jih lahko komentirajo –

podobno kot v drugih družbenih medijih. Vsaka fotografija na Pinterestu vsebuje povezavo

URL do izvirne spletne strani, na kateri se nahaja. Tako lahko uporabnik dostopa do spletne

strani podjetja, bloga, spletne trgovine itd.

Zakaj naj podjetje ali posameznik uporablja Pinterest za promocijo svojega podjetja,

podeželskega turizma na svojem (lokalnem) območju ali za druge promocijske namene?

Pinterest vam lahko pomaga:

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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– pri oglaševanju vaših storitev ali izdelkov,

– pri povečanju prometa na spletni strani (vsakič, ko nekdo klikne na fotografijo, ki

ste jo objavili, bo preusmerjen na izvirno objavo in vašo spletno stran),

– za prisotnost v drugih omrežjih (drugi lahko vaše slike delijo v drugih družbenih

medijih – posledično bo vaše objave videlo več ljudi, kar pomeni, da lahko pridobite

še več sledilcev in obiskovalcev vaše spletne strani) in

– pri spoznavanju obiskovalcev in strank (spoznate lahko najnovejše trende in

ugotovite, kaj je všeč vašim sledilcem, kar vam omogoča, da svoje objave prilagodite

njihovim interesom in potrebam).

Pinterest je enostaven za uporabo, zato je uporabniku prijazno družbeno omrežje. Če ga nekdo

želi uporabljati v poslovne namene, lahko odpre poslovni račun (ustvari povsem nov račun ali

osebni račun pretvori v poslovni). Eden od zahtevanih podatkov je ime podjetja, kar bo

obiskovalcem omogočilo, da bodo vedeli, kdo je objavil vsebino, in bodo podjetje zlahka

prepoznali. Pinterest novim poslovnim uporabnikom ne prepušča, da bi sami ugotovili

njegovo uporabo – v nekaj dneh po vzpostavitvi poslovnega računa bo uporabnik prejel

elektronsko sporočilo s praktičnimi nasveti (kako začeti, kako ga čim bolje izkoristiti za svoje

podjetje itd.).

2.3.2. Spletne strani

V skladu s slovarjem Cambridge English Dictionary je spletna stran "skupek spletnih strani z

informacijami o določeni temi, ki jih je objavila ista oseba, podjetje ali organizacija in

pogosto vsebujejo slike, video in zvok".

Za podjetja je bistvenega pomena, da imajo spletno stran, saj posameznikom, ki se zanimajo

zanje, zagotavlja informativne vsebine. Spletne strani nimajo univerzalnih oblik, ampak so

lahko v različnih oblikah: (osebni) blogi, spletna stran podjetja, e-trgovina itd.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Zaradi tehnologije se prve interakcije v večini primerov opravijo prek spleta. Dandanes bodo

uporabniki pogosteje preverili informacije o posamezniku ali podjetju na spletu, preden

vzpostavijo prvi stik.

2.3.2.1. SEO

Optimizacija za iskalnike (angl. SEO oz. Search Engine Optimization) je, ko nekdo uporablja

"metode, s katerimi poskrbi, da je naslov spletnega mesta prikazan blizu vrha seznama

rezultatov spletnega iskanja" (povzeto po Cambridge English Dictionary) v različnih

iskalnikih, kot so Google, Yahoo, Bing in drugi.

To je pomembno, ker večina ljudi pogleda le prvo stran rezultatov v Googlu, in če je nekdo na

ostalih straneh, tudi če je na drugi strani, se zdi, kot da ne obstaja. Več obiska kot ima ena

stran, večje so njene možnosti za kakršenkoli dobiček ali nadaljnje napredovanje.

"Ni boljšega načina, da bi se vaša spletna stran prikazala višje v iskalnih rezultatih, kot je

usmerjanje prometa z drugih zelo obiskanih in verodostojnih strani (strani z visoko avtoriteto

domene)" (povzeto po acenta.si/vsebinski-marketing/). Nekdo lahko počaka, da se to zgodi

samo od sebe, tako da čaka na dovolj obiskov na svoji spletni strani, ali pa plača za višje

mesto: "plačane uvrstitve lahko pomagajo, da se vaša spletna stran zelo hitro povzpne na vrh

seznama, vendar je to le kratkoročna rešitev. Dolgoročna rešitev je optimizacija spletnega

mesta, tako da se bo stalno uvrščalo visoko v iskalnih zadetkih" (povzeto po

mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/kaj-je-seo-in-kako-deluje).

Številna podjetja ponujajo svoje storitve za pomoč pri SEO. Zberejo objave na neki spletni

strani, jih analizirajo in predlagajo nove vsebine, ki bodo nekomu predstavile podjetje na

najboljši in najustreznejši način za ciljno občinstvo. Ljudje najraje berejo, gledajo ali

poslušajo različne vrste vsebin in veliko časa preživijo na spletu. Strokovnjaki za trženje bodo

povečali učinek vsebine spletne strani nekoga, ki jo bodo videle potencialne stranke.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Slika 6: Sistem za upravljanje vsebin (povzeto po Tech Library, 2019)

2.3.2.2. Googlovi oglaševalski programi

Google Ads je Googlovo oglaševalsko omrežje, ki ga podjetja po vsem svetu uporabljajo za

neposredno oglaševanje svojih izdelkov in storitev, kod za popuste, izdelkov v prodaji in še

veliko več potencialnim strankam. Najbolj uporabljene možnosti oglaševanja v Googlovem

iskalniku so oglasi, ki jih vidite na vrhu rezultatov iskanja, in prikazni oglasi (grafično in

vizualno oglaševanje), ki jih lahko vidite na milijonih spletnih mest.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Slika 7: Logotip Google Ads

Deluje tako, da podjetjem omogoča prikaz spletne strani, ko posamezniki v iskalniku Google

iščejo določeno stvar. Ti oglasi temeljijo na avtomatiziranem sistemu dražbe, v katerem

podjetje (dražitelj) Googlu pove, koliko je pripravljeno vložiti v plačilo na klik (angl. PPC oz.

pay-per-click) na oglas ali za oglas, ki se prikaže ob vnosu določenega iskalnega niza v

Google. Za prikazne oglase mora Google najprej spremljati posameznike na vseh obiskanih

spletnih mestih, nato pa te dejavnosti poveže s storitvami in izdelki, ki ustrezajo

posameznikovim interesom.

Uporaba oglasov Google Ads za promocijo podjetja, izdelka ali storitve ima več prednosti, in

sicer v hitrem povečanju prometa na spletni strani in posledično v povečanju obsega

poslovanja v primerjavi z drugimi možnostmi, pri katerih je za rast potrebno več časa. Brez

tega programa običajno traja več mesecev ali celo let, da dosežemo vrh Googlovih rezultatov

iskanja, z oglasi Google Ads pa lahko ta cilj dosežemo praktično takoj. Uporabniki bodo imeli

večje učinke, če se oglaševanje prek oglasov Google Ads izvaja dlje časa in je neprekinjeno.

Na ta način program omogoča temeljito analizo (o obnašanju strank, prodaji itd.) in plačniku

zagotavlja najboljše rezultate njegovega oglaševalskega denarja.

Pri uporabi oglasov Google Ads lahko pride do nekaterih težav, saj podjetja tekmujejo za

besede in besedne zveze, ki so med najbolj iskanimi in donosnimi. To pomeni, da se lahko

konkurenčna podjetja prikažejo blizu drug drugega, k uspehu podjetja pa nato prispevajo

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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drugi dejavniki (npr. cena izdelkov, kakovost, lokacija, storitve, vizualni učinek spletne strani

itd.) Oglasi Google Ads so lahko koristni zaradi hitrih rezultatov, vendar so lahko za

posameznike, ki niso seznanjeni z nastavljanjem in izvajanjem oglasov, izredno zamudni.

Številna podjetja se osredotočajo na zagotavljanje strokovnjakov za oblikovanje, izvajanje in

spremljanje učinka oglaševalskih kampanj.

2.3.3. Rezervacijske platforme

Rezervacijske platforme so še eno koristno digitalno promocijsko orodje, ki ga danes

uporablja vse več ljudi:

[…] v zadnjem desetletju se je močno povečala uporaba globalnih internetnih sistemov

rezervacij za nastanitev. Ta razvoj se zdi še posebej pomemben za podeželske objekte, saj tudi

zelo majhnim podjetjem omogoča, da poceni in enostavno dosežejo veliko globalno bazo

strank. Vendar na trgu zdaj prevladuje omejeno število rezervacijskih platform, kar ima

posledice za obstoječe, pogosto neprofitne, nacionalne in regionalne rezervacijske sisteme, ki

so pogosto v lokalni lasti.

(Gössling in Lane, 2015: 1)

Trženje na podeželju je bilo v preteklosti problematično zaradi pomanjkanja spretnosti in

znanja na področju trženja ter razvoja tehnologije. Letalske družbe so konec petdesetih let

prejšnjega stoletja uvedle prve spletne sisteme rezervacij, do konca sedemdesetih let pa se je

tehnologija razvila do te mere, da je bilo mogoče rezervirati tudi nastanitev. Spletne

rezervacije so na voljo vsakomur, ki ima internetno povezavo, ter so takojšnje in globalne.

Rezervacijske platforme so strankam omogočile rezervacije nastanitev na podeželju,

podeželskim podjetnikom pa so omogočile, da ponujajo svoje izdelke in storitve. Vse to

prispeva k rasti podeželskega turizma.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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2.3.3.1. Booking.com

Booking.com je v zadnjih letih postal glavni svetovni igralec na področju spletnih rezervacij.

Moč njegove blagovne znamke ima izjemno vrednost, saj je to platforma, na katero večina od

nas najprej pomisli, ko načrtuje potovanje brez potovalne agencije. Uspeh so dosegli z dobro

tržno strategijo (kombinacija digitalnih in tradicionalnih kanalov) in velikimi finančnimi

naložbami.

Booking.com ni lastnik ali upravljavec nastanitev. Prav tako strankam ne zaračunava

pristojbine za rezervacijo. Kako se blagovna znamka financira? "Odgovor je, da hotelom

obračunava odstotek cene rezervacije, tako da zasluži denar vsakič, ko hotel dobi uspešno

rezervacijo prek njihove platforme. Morda se to za hotelirje sliši kot slab posel, vendar jim

pomaga povečati rezervacije in prihodke" (Ward, 2019). Zadovoljstvo turistov je v turizmu

ključnega pomena, zato je bolj verjetno, da bodo opravili rezervacijo, če je cena ugodna in če

so oproščeni plačila pristojbine za rezervacijo. Druga trženjska strategija podjetja

Booking.com je njihov slogan, imenovan "jamstvo najboljše cene" (angl. "best price

guarantee"), ki pomaga pri konkurenci v sektorju in pripelje stranke na njihovo spletno stran.

Ta spletna platforma za rezervacije vlaga veliko finančnih sredstev v oglaševanje s plačilom

na klik prek storitve Google Ads:

Booking.com se močno osredotoča na spodbujanje prometa prek plačljivega iskanja, kar je

povsem logično, saj veliko ljudi svoje raziskave in rezervacije opravlja prek Googla. Pri tem

ne gre toliko za širjenje sporočila blagovne znamke, temveč za ustvarjanje prometa na podlagi

ključnih besed in besednih zvez, ki že kažejo namero, tj. ti potrošniki načrtujejo potovanje in

bodo verjetno rezervirali.

(Ward, 2019)

Čeprav so tam porabili milijarde, se jim je to izplačalo, saj še naprej pripeljejo stranke na

svoje spletno mesto in zaslužijo z vsako potrjeno rezervacijo – "zelo dobro izkoriščajo tudi

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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organsko iskanje, pri čemer strokovnjaki za optimizacijo za iskalnike (SEO) delajo na vsebini

in zasnovi spletnega mesta, da bi zagotovili velik promet, spet z velikim poudarkom na

najpomembnejših ključnih besedah" (Ward, 2019).

2.4.3.2. Tripadvisor

Tripadvisor je največja spletna platforma za usmerjanje potovanj na svetu. Ljudem pomaga,

da postanejo boljši popotniki, saj jim zagotavlja smernice na celotni poti od načrtovanja do

rezervacije in na koncu do izvedbe potovanja:

[…] potniki po vsem svetu uporabljajo spletno mesto in aplikacijo Tripadvisor, da na podlagi

napotkov tistih, ki so tam že bili, odkrijejo, kje lahko ostanejo, kaj naj počnejo in kje naj jedo.

Z več kot 988 milijoni pregledov in mnenj o skoraj 8 milijonih podjetij se popotniki obračajo

na Tripadvisor, da bi našli ponudbe za nastanitev, rezervirali doživetja, rezervirali mize v

okusnih restavracijah in odkrili odlične kraje v bližini.

(Tripadvisor Media Center, n.d.)

Slika 8: Logotip Tripadvisor

Ta spletna platforma deluje drugače kot Booking.com. Na Tripadvisorju ne more biti naveden

vsak, ki ponuja nastanitev. Po podatkih v dokumentu Tripadvisor – Kako stran deluje, je treba

za uvrstitev na njihovo spletno stran upoštevati več meril. Spodaj so merila za nastanitve,

restavracije in znamenitosti (dodatne razlage so na voljo na povezavi Tripadvisor – Kako

stran deluje).

Za uvrstitev na Tripadvisorjevo spletno stran morajo nastanitve izpolnjevati vsa naslednja

merila:

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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– biti odprte za širšo javnost

– imeti morajo uradno ime

– imeti morajo uradni naslov na eni sami in stalni lokaciji

– odprte morajo biti 12 zaporednih tednov v letu na eni sami stalni lokaciji

– imeti morajo več sob/enot

– omogočati morajo sprejem več kot enega gosta/skupine gostov naenkrat

– ne smejo zahtevati od gostov, da bivajo pri njih vsaj 7 noči

– biti morajo trenutno odprte ali sprejemati rezervacije za prihodnji datum odprtja

Za uvrstitev na seznam Tripadvisor morajo restavracije izpolnjevati vsa naslednja merila:

– ponujati morajo pripravljeno hrano

– biti morajo odprte za javnost

– odprte morajo biti po rednem urniku

– odprte morajo biti vsaj 12 zaporednih tednov v letu

– biti morajo nepremične in imeti stalni naslov (tovornjaki s hrano so lahko navedeni, če

so njihovi urniki in lokacije objavljeni na spletu. Prošnje morajo vsebovati veljavno

spletno stran za potrditev.)

Za uvrstitev na seznam Tripadvisorja morajo znamenitosti izpolnjevati naslednja merila.

Stalne znamenitosti:

– biti zanimive za turiste

– biti morajo prijazne družinam

– upoštevati morajo Tripadviserjevo politiko o živalih

– imeti morajo uradno ime in stalni naslov

– biti morajo odprte in redno na voljo širši javnosti

– odprte morajo biti vsaj 12 zaporednih tednov v letu (izjema: predstave morajo na enem

prizorišču delovati vsaj 24 zaporednih tednov v letu)

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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– biti morajo trenutno odprte ali sprejemati rezervacije za prihodnji datum odprtja

Izleti, križarjenja in tečaji:

– biti morajo zanimivi za turiste

– biti morajo družinam prijazni

– upoštevati morajo Tripadviserjevo politiko o živalih.

– imeti morajo uradno ime in objavljeno telefonsko številko ali e-pošto

– biti morajo turistično podjetje in ne individualna tura

– delovati morajo vsaj 12 zaporednih tednov v letu

– imeti morajo uradno spletno stran z vzorčnim načrtom potovanja, ki vključuje:

o trajanje potovanja

o opis, kaj je vključeno v ogled

o ime mesta, iz katerega se izlet začne

– če ponujajo tečaje, morajo ponujati enodnevne tečaje.

(povzeto po tripadvisor.com/pages/serviceEN.html)

2.4.3.3. Google Zemljevid

Google Zemljevid (angl. Google Maps) je aplikacija za kartiranje in navigacijo podjetja

Google. Ljudje so se ga tako navadili uporabljati na svojih potovanjih v nove kraje, vendar ga

je mogoče uporabljati za več kot le navigacijo – je tudi močno orodje za digitalno trženje:

trženje na Google Zemljevidu je na kratko postopek uporabe njegove funkcionalnosti za lažje

iskanje vašega podjetja. Čeprav je to lahko zelo koristno (in pričakovano) za velika podjetja, je

še bolj nepogrešljivo za manjša podjetja. Vendar pri trženju Google Zemljevida ne gre le za

vidnost – gre za pozicioniranje in ne le za pozicioniranje vaše trgovine. Če ga pravilno (in

strateško) uporabljate, lahko Google Zemljevid igra pomembno vlogo v vaši strategiji

digitalnega trženja.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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(Shewan, 2021)

Slika 9: Logotip Google Maps

Podjetja morajo poskrbeti, da so vidna v svojem lokalnem okolju. Če nekdo ne more najti

lokalne trgovine, restavracije, ponudnika nastanitve ali česa drugega na Google Zemljevidu,

bo to škodilo podjetju, saj bo izgubilo potencialne lokalne ali tuje stranke. Podjetnikom je na

voljo tudi storitev Google My Business, ki podjetjem vseh velikosti omogoča, da o sebi

prikažejo informacije, ki bi se ljudem lahko zdele koristne (npr. naslov, delovni čas, ocene

strank itd.). Informacije v profilu morajo biti natančne in temeljite – če pomembne

informacije manjkajo, ljudje težko najdejo določeno podjetje, to pa lahko povzroči slabšo

vidnost in slabšo uvrstitev v Google Zemljevidu.

Po Shewanu (2021) bi moral kontrolni seznam za optimizacijo trženja na Google Zemljevidih

vključevati:

– popolne podatke o naslovu (zagotovite, da uporabljate popolnoma enake podatke o

naslovu, kot jih uporablja poštna služba, v kateri posluje vaše podjetje),

– določena območja, na katerih posluje podjetje,

– preverjanje profila Google My Business,

– glavno kategorijo podjetja in dodatne kategorije, ki so pomembne za podjetje,

– optimizirano predstavitev (povzetek podjetja, po čem se razlikujete od konkurence

itd.),

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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– fotografije (za boljšo vizualno privlačnost, zaradi katere bo podjetje izstopalo, saj gre

za vizualno platformo) in

– ocene strank (spodbudite zadovoljne stranke, da napišejo nekaj pozitivnega o svojih

izkušnjah v vašem podjetju; te se v profilu ne bodo pojavile, dokler ne prejmete petih

ocen).

(povzeto po Shewan, 2021)

Na srečo je uporaba profila Google My Business brezplačna, zato je priporočljivo, da si ga

podjetja ustvarijo in s tem pridobijo več koristi na lokalnem ali širšem območju. Vredno si je

vzeti čas za ustvarjanje računa, čeprav vam bo to vzelo več časa. Če profil Google My

Business ne zadostuje, je mogoče povečati oglaševanje lokalnega podjetja na Google

Zemljevid s plačljivimi Googlovimi oglasi na klik.

2.3.4. Trženje po e-pošti / Email marketing

Trženje po e-pošti je še eno dobro znano in močno promocijsko orodje. Gre za obliko sistema

neposrednega digitalnega trženja, ki uporablja e-poštna sporočila za promocijo izdelkov ali

storitev podjetja:

z vključitvijo v avtomatizacijo trženja lahko svojim strankam pomagate, da bodo obveščene o

vaših najnovejših izdelkih ali ponudbah. Prav tako ima lahko ključno vlogo v vaši trženjski

strategiji z ustvarjanjem vodil, ozaveščanjem o blagovni znamki, vzpostavljanjem odnosov ali

ohranjanjem strank med nakupi z različnimi vrstami trženjskih e-poštnih sporočil.

(povzeto po mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/)

Stranke, ki se prostovoljno naročijo na seznam prejemnikov, prejmejo informacije o novih

izdelkih, popustih, storitvah ali katere koli druge informacije, ki so pomembne za podjetje.

Cilja poštnega seznama sta izobraževanje strank o vrednosti blagovne znamke podjetja in

sodelovanje strank med nakupi. Poleg tega je priljubljenost tega seznama posledica dejstva,

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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da so ljudje na seznamu za pošiljanje sporočil prisiljeni ukrepati – elektronsko sporočilo je

mogoče prebrati, izbrisati ali arhivirati, vse tri možnosti pa zahtevajo ukrepanje stranke:

ne glede na vrsto podjetja, ki ga vodite, je e-poštni seznam najpomembnejši element uspešne

trženjske strategije. S tem seznamom lahko delite svojo zgodbo, promovirate svoje podjetje in

predstavljate svoje izdelke, vse to pa iz naročnikov naredi plačljive stranke.

(povzeto po mailchimp.com/resources/how-to-build-your-email-list/)

Po podatkih spletne strani Mailchimp.com ima trženje prek e-pošte več prednosti:

– e-poštna sporočila so med stroškovno najučinkovitejšimi orodji za promocijo,

– z njimi lahko gradite odnos s svojim občinstvom, hkrati pa spodbujajo promet na

spletno stran podjetja, profil v družbenih medijih, blog itd.,

– e-poštna sporočila in ciljne uporabnike je mogoče segmentirati po demografskih

podatkih (e-poštna sporočila o vsebini, ki jih najbolj zanima, lahko pošiljate samo

njim), in

– omogoča izvajanje A/B testov vrstice predmeta ali poziva k akciji, da bi ugotovili,

katero sporočilo je najuspešnejše, in sicer z uporabo programske opreme za trženje

e-pošte, ki jo je mogoče konfigurirati tudi za enostavno pošiljanje e-poštnih sporočil.

(povzeto po mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/)

Zavedajte se, da je treba zaradi splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pri pošiljanju

samodejnih e-poštnih sporočil poznati nacionalne (in mednarodne) predpise o elektronski

pošti. E-poštna sporočila uporabljajte samo za stike z osebami, ki so se prostovoljno strinjale,

da z vami delijo svoje e-poštne naslove. Prav tako ljudi ne zasipajte z elektronskimi sporočili:

"preplavljanje poštnega predala z odvečnimi e-poštnimi sporočili bo povzročilo, da bodo

uporabniki izgubili zanimanje ali se popolnoma odjavili. Osredotočite se na pošiljanje

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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ustreznih, zanimivih sporočil o stvareh, ki so jim všeč, in ostali vam bodo zvesti še dolgo

časa" (povzeto po mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/).

2.3.5. Mobilne aplikacije

Živimo v dobi pametnih telefonov, zato ima razvoj mobilnih aplikacij pomembno vlogo v

digitalnem trženju. Vsak dan vse več ljudi za brskanje po spletu uporablja mobilne telefone in

tablične računalnike, kar je glavni razlog, da morajo podjetja svoje poslovanje prilagoditi

spletu: "od zmanjšanja hitrosti nalaganja do prilagoditve spletnih strani mobilnim napravam.

[...] Če želite ostati v ospredju, morate razmisliti o možnosti uporabe mobilnih aplikacij v

digitalnem trženju" (Chaturvedi, 2021).

Vse več ljudi bo danes na poti verjetno iskalo nekaj, kar jih zanima (npr. iskanje poti na

Google Zemljevidu, objavljanje na kanalih družbenih medijev ali brskanje po njih, iskanje

dobrih restavracij ali trgovin na naših potovanjih itd.) Mobilni internetni promet je prehitel

namizni promet in zdi se, da se to dejstvo ne bo kmalu spremenilo (če se bo sploh kdaj).

Zdi se, da so mobilne aplikacije očitna izbira za promocijo podjetij, njihovih blagovnih

znamk, izdelkov in storitev. Chaturvedi (2021) je opozoril na razliko med mobilnimi

aplikacijami in mobilnimi stranmi. Čeprav nekateri morda mislijo, da sta si podobni, temu ni

tako. Mobilne strani so obstoječe spletne strani, ki imajo različne različice glede na to, s

katero napravo se do njih dostopa. Prilagojene so tako, da ustrezajo različnim manjšim

velikostim zaslona, vsebujejo manjše slike in večjo pisavo besedila. Drugače kot mobilne

strani so izrecno razvite mobilne aplikacije. Niso samo prilagojene mobilnim napravam kot

mobilne strani, temveč imajo prilagojeno programsko opremo, ki pomaga pri izboljšanju

mobilne izkušnje (lažja navigacija, posebna zasnova za manjše velikosti zaslonov, boljša

zmogljivost in odzivnost itd.).

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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Čeprav lahko mobilna aplikacija pomaga pri promociji, njen razvoj stane, kar je lahko poleg

vzdrževanja spletnega mesta dodaten strošek.

Po mnenju Chaturvedija (2021) obstaja nekaj prednosti, ki jih lahko pridobimo le z mobilno

aplikacijo, in sicer:

– pridobitev neposrednega trženjskega kanala (aplikacije omogočajo neposreden

dostop do uporabnikov ves čas, saj imamo v nasprotju z računalniki telefone ves čas

pri sebi, in ker omogočajo obvestila v aplikaciji ter funkcije personalizacije, s katerimi

lahko kadar koli in kjer koli ciljate posamezne stranke),

– zagotavljajo edinstveno in prilagojeno izkušnjo (vse aplikacije ne zahtevajo prijave

uporabnika, vendar bo to verjetno storila večina – to jim omogoča prilagoditev vsebine

njihovim željam in zagotavlja izboljšanje zadovoljstva uporabnikov),

– so bolj odzivne (mobilne aplikacije povečajo količino interakcije z uporabniki – lažje

stopijo v stik z vami, vi pa se jim lažje odzovete, zaradi česar bodo cenili boljši

odzivni čas), in

– izboljšajo uporabniško izkušnjo (to je najbolj očiten razlog za mobilno aplikacijo,

saj vam bodo zadovoljne stranke ostale zveste in se vračale).

(prilagojeno iz Chaturvedi, 2021)

Če podjetje že ima spletno stran in je pravkar razvilo mobilno aplikacijo, je treba slednjo

promovirati. Podjetje lahko uporabnike k prenosu aplikacije spodbuja s pojavnimi okni na

svojih spletnih straneh in kanalih družbenih medijev. Ko je aplikacija vzpostavljena in jo

ljudje prenesejo, ne prenehajte z dodajanjem funkcij in njenim izboljševanjem. Sledite

novostim in ne stagnirajte, saj se ljudje zlahka naveličajo. Podobno kot pri trženju e-pošte

poskrbite, da bo občinstvo vključeno, vendar ne pretiravajte, saj se vam to lahko maščuje.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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3. Primeri dobrih praks

3.1. Naselo.bg

Naselo.bg je bolgarska platforma za podeželski turizem, ki omogoča odkrivanje značilne

lokalne hrane, rezervacije, udeležbo na degustacijah ali izletih, da bi jih poskusili v krajih,

kjer jih pripravljajo.

Stran je del dolgoročnega projekta "Pendara" fundacije "Localfood.bg".

To je sodoben vodnik za vse popotnike, ki iščejo pristne lokalne okuse, kmetije in zanimive

zgodbe o ljudeh, ki stojijo za njimi.

Verjamejo, da podeželske turistične destinacije niso le nastanitve, temveč imajo absolutno

prednost pred vsemi drugimi – in to je tradicionalna domača hrana, ki jo ponujajo. Zato je

Naselo.bg prvo spletno mesto v Bolgariji, ki promovira samo registrirane gostilne, kmetije in

restavracije s hrano, ki jo pripravljajo njihovi lastniki.

Vsak kraj je poseben, prinaša svoj duh, okus in čustva, kar lahko včasih oteži vašo izbiro.

Zato ponujajo natančne opise in uporabna orodja, s katerimi boste zlahka našli pravi kraj za

vsakogar.

Njihova podpora gastronomskemu podeželskemu turizmu v Bolgariji ni omejena le na

njegovo promocijo. Njihovo ekipo sestavljajo strokovnjaki za podeželje, nadzor hrane ter

kmečke tržnice in festivale. Kot taki razvijajo zagovorništvo v korist mikropodjetij na

področju kmetijstva, prehrane in turizma – pripravljajo ustrezno regulativno dokumentacijo in

izvajajo usposabljanja za nosilce dejavnosti v tem sektorju.

– Inovativna rešitev za promocijo podeželskega turističnega podjetja in destinacij ter

spodbujanje lokalnega gospodarstva;

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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– Kombinacija podeželskega, ekološkega in prehranskega turizma;

– Platforma ponuja inovativen način za povečanje turističnega dotoka v pokrajino ter s

tem zagotavlja dodaten dohodek in zaposlitev ter ustvarja pogoje za razvoj

podeželskih območij in skupnosti;

– Podpira izmenjavo informacij, izkušenj, idej, rešuje vsakodnevne težave, kot so:

iskanje zaposlitve, uresničevanje svojih potencialov na različnih javnih področjih,

vzpostavljanje povezav med različnimi podeželskimi območji in regijami;

– Povečuje prestiž pokrajine, ne le v smislu turizma, temveč tudi kot kraj za stalno

bivanje in kot priložnost za razvoj donosnega posla na bolgarskem podeželju.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/coolinarna/

Spletna stran: www.naselo.bg/za-nas/

3.2. Rural Balkans

Rural Balkans je platforma za podeželski turizem. Namen te platforme je spodbujati turizem

na podeželskih območjih Bolgarije in Balkana. Platformo vzdržuje popotnik Gavrail Gavrilov,

vsebuje pa zanimive in koristne informacije v več glavnih kategorijah:

1. Usmeritve – načini odkrivanja. Predstavlja najzanimivejše destinacije zunaj mest.

2. Osebnosti. Predstavlja zgodbe o navdihujočih ljudeh, ki smo jih srečali na poti.

3. Dogodki. Predstavlja vaške zabave, o katerih ne morete prebrati nikjer.

4. Kulinarika – okus potovanja. Predstavlja izvirne recepte iz podeželske kuhinje

Balkana.

5. Kraji – kjer nas pozdravijo kot prijatelje. Gostoljubnost v prijetni družbi.

6. Analize.

– Inovativna rešitev za promocijo turistične dejavnosti in destinacij na podeželju ter

spodbujanje lokalnega gospodarstva;

– Kombinacija podeželskega, ekološkega in prehranskega turizma;

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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– Platforma ponuja inovativen način za povečanje turističnega dotoka v pokrajino ter s

tem zagotavlja dodaten dohodek in zaposlitev ter ustvarja pogoje za razvoj

podeželskih območij in skupnosti;

– Podpira izmenjavo informacij, izkušenj, idej, reševanje vsakodnevnih težav, kot so:

iskanje zaposlitve, uresničevanje svojih potencialov na različnih javnih področjih,

vzpostavljanje povezav med različnimi podeželskimi območji in regijami;

– Povečuje prestiž pokrajine, ne le v smislu turizma, temveč tudi kot kraj za stalno

bivanje in kot priložnost za razvoj donosnega posla na bolgarskem podeželju.

Facebook: https://www.facebook.com/bulgarianvillages/

Spletna stran: https://ruralbalkans.com/english/

3.3. Opoznai.bg

Opoznay.bg je projekt za vse, ki radi potujejo in odkrivajo nove zanimive kraje v državi.

Najobsežnejši katalog znamenitosti v Bolgariji – z več kot 7.000 članki o naravnih

znamenitostih, kulturi in umetnosti, znamenitostih, dogodkih, zabavi in zatočiščih ter še

veliko več.

Opoznay.bg zbira vse koščke večstoletne zgodovine in tradicije ter dodaja vrline narave, zato

vam ponuja priložnost, da ponovno odkrijete neznano Bolgarijo. Spoznajte kraje, ki bi jih

sicer zamudili, ne da bi se zavedali njihovega magnetizma in veličine. Kraje, ki na najbolj

natančen način pripovedujejo zgodbo in način življenja.

Ena od glavnih kategorij je podeželski in ekološki turizem, ki vključuje različne nastanitvene

objekte iz te kategorije, opremljene z informacijami, številnimi fotografijami in komentarji

ljudi, ki so jih že obiskali.

Stran svojim obiskovalcem omogoča, da dobijo informacije o različnih dogodkih,

znamenitostih, restavracijah in ponudbi, vključno s podeželskim turizmom. Poleg tega stran

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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vsebuje različne ideje za potovanje po Bolgariji, ki so dejanske zgodbe različnih popotnikov

in vsebujejo dragocene informacije o različnih krajih.

Obiskovalci spletnega mesta lahko izkoristijo tudi razvrstitve v različnih kategorijah – najbolj

priljubljene, najbolj zaželene, najbolj iskane, najbolj komentirane, najbolj deljene

znamenitosti in drugo. Na voljo je tudi lestvica najbolj priljubljenih znamenitosti na področju

podeželskega in ekološkega turizma, kjer si lahko ljubitelji podeželskega in ekološkega

turizma ogledajo in prejmejo informacije o 100 najbolj priljubljenih znamenitostih v tej

kategoriji.

– Inovativna rešitev za promocijo dejavnosti podeželskega turizma in destinacij ter

spodbujanje lokalnega gospodarstva;

– Platforma ponuja inovativen način za povečanje turističnega dotoka v pokrajino ter s

tem zagotavlja dodaten dohodek in zaposlitev, s čimer ustvarja pogoje za razvoj

podeželskih območij in skupnosti;

– Podpira izmenjavo informacij, izkušenj, idej, reševanje vsakodnevnih težav, kot so:

iskanje zaposlitve, uresničevanje potenciala na različnih javnih področjih,

vzpostavljanje povezav med različnimi podeželskimi območji in regijami;

– Povečuje prestiž pokrajine, ne le v smislu turizma, temveč tudi kot kraj za stalno

bivanje in kot priložnost za razvoj donosnega posla na bolgarskem podeželju.

Facebook: https://www.facebook.com/opoznai

Spletna stran: www.opoznai.bg

3.4. Tasting Romania – potovalna spletna stran

Tasting Romania (slov. Okušanje Romunije – doživetja lokalnih okusov) vam ponuja

izključno vrhunske lokalne izdelke in pristna doživetja. Kakovosten čas za vašo družino, za

vaše partnerje.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Tastingromania.ro je spletna trgovina z romunskimi turističnimi doživetji. Uživate jih lahko

kot taka ali pa jih podarite nekomu od daleč, od koder koli na svetu – kupite jih prek spleta,

obdarovanec prejme kupone po elektronski pošti in ima 6 mesecev časa, da se odloči, kdaj jih

bo porabil.

Potovalna spletna stran ponuja enodnevna doživetja, 2 do 4-dnevna doživetja, krožna

doživetja (4-10 dni), doživetje, imenovano "Obiščite legendarne izdelke"; delavnice in tečaje

umetnosti in obrti; zdraviliška doživetja; pustolovska potovanja, počitniške oddihe.

To spletno orodje na hiter in prijazen način povezuje lokalne proizvajalce, lastnike nastanitev

in ponudnike storitev s turisti, pri čemer se osredotoča na promocijo lokalnih proizvodov,

kulturne dediščine in pristnih turističnih doživetij.

Facebook: tastingromania.ro

Spletna stran: tastingromania.ro

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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3.5. Potovalni spletni strani Travlocals in Wildventure

Koncept projekta Travlocals.com se je začel leta 2018, ko se je praznovala stoletnica

Romunije. Ker so se zavedali lepot in bogastva te države, so se ustanovitelji tega projekta

odločili, da bodo vzpostavili platformo za spodbujanje odgovornega turizma, ki je tesno

povezan z zgodovino in tradicijo. Na podlagi trdnih načel jim je uspelo zgraditi enega najbolj

cenjenih turističnih projektov v Romuniji.

Sprva so ustanovitelji začeli s potovalno spletno stranjo www.wildventure.ro, vendar so hitro

ugotovili, da je treba storiti še več. Takrat so se lotili zagona platforme Travlocals.com,

sodobne platforme, na kateri lahko uporabniki enostavno in hitro rezervirajo želena doživetja,

ne da bi pri tem plačevali kakršne koli pristojbine ali provizije.

Travlocals.com je projekt, ki podpira trajnostni razvoj in družbene inovacije ter z vsemi

možnimi sredstvi sodeluje pri obnovi in izboljšanju dediščine, ki jo sestavljajo stavbe s

turističnim potencialom.

Ustanovitelji so prepričani, da lahko na ta način pomagajo pri odgovornemu razvoju številnih

območij, razgrajenih ali ne, pri čemer je lokalni turizem bistvena dejavnost za gospodarsko

trajnost.

Glavni namen spletne strani Travlocals.com je ustvariti skupnost, ki jo zanima

podeželski/kulturni turizem, in olajšati interakcijo med njenimi člani. Na eni strani so

ponudniki turističnih storitev, na drugi strani pa turisti.

Travlocals.com je bil že od začetka zasnovan kot drugačna platforma, osredotočena na

kakovost in ne na količino.

Partnerji, predstavljeni na tem spletnem mestu, so izbrani po skrbni analizi ponujenih storitev

in mnenj, prejetih v spletnem okolju. Poleg kakovosti je ena od najpomembnejših zahtev

pristnost turistične izkušnje.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Na ta način platforma spodbuja posebne in ekskluzivne lokacije ter manj znane kraje, da bi

poudarila dejstvo, da sta višja kakovost turizma ter pristna povezanost s tradicijo in lokalno

dediščino obvezna za trajnostno prihodnost v tej panogi.

Travlocals Facebook: travlocals 

Travlocals spletna stran: travlocals.com 

Wildventure Facebook: wildventure.ro

Wildventure spletna stran: wildventure.ro 

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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3.6. Hops na kolo – spletna stran, ki kolesarjenje povezuje z Dolino zelenega zlata

Hops na kolo je spletna stran, ki spodbuja kolesarjenje in spoznavanje mesta Žalec in številnih

okoliških vasi (sicer znanih kot Dolina zelenega zlata – hmelja). Slovenija je precej

kolesarska dežela, saj ima veliko lepih krajev, ljudje so navdušeni nad uspehi slovenskih

profesionalnih kolesarjev, poleg tega pa želijo živeti zdravo.

V Savinjski dolini, kjer se nahajajo Žalec in okoliške vasi, so čudovita doživetja na dosegu

nog. Druga možnost, ko nekdo želi obiskati hmeljišča in druge bližnje kraje, je s kolesom –

bodisi z električnim, navadnim ali cestnim. Žalec je prijazen vsem – kolesarskim družinam,

resnim rekreativnim kolesarjem, ljubiteljem množičnih kolesarskih prireditev (kot je

Kolesarjenje v Savinjski dolini vsako leto konec junija) ali gorskim in turnim kolesarjem ter

postaja ena najbolj celovitih kolesarskih destinacij v Sloveniji.

Na tem območju je na voljo 7 kolesarskih tur, in sicer:

● cestna pot,

● hmeljišča,

● Hom,

● Šmohor,

● Kal,

● Mrzlica in

● Hmeljko.

Skupno je na voljo 21 kolesarskih poti, dolgih do 50 kilometrov. Zemljevide vseh prej

omenjenih kolesarskih tur najdete na spletni strani Hops na kolo ali v tiskani različici v

lokalnem turistično-informacijskem centru (TIC). Poti so opremljene z oznakami, smerokazi

in opozorilnimi znaki, ki zagotavljajo varnost in vodenje. Delo še poteka, zato vse poti še niso

označene, vendar so postavljene in jih lahko domačini ali turisti že obiščejo.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Takšno "vodeno" kolesarjenje ponuja čudovito doživetje po deželi zelenega zlata in je

združeno z lokalnimi kulinaričnimi odkritji in degustacijami piva. Domačini in turisti lahko

uživajo v ekološko pridelani hrani ali domači hrani iz lokalnih turističnih kmetij. Na

kolesarskih poteh turiste in domačine s sladkimi brbončicami pričakuje vrhunska čokoladnica

v Žalcu (Čokoladni atelje Dobnik).

Na spletni strani je na voljo tudi nekaj lokalnih nastanitvenih možnosti, kar pomeni, da

skupnost želi sodelovati in spodbujati drug drugega ter lokalno pridelavo hrane. Aplikacija

Hmeljko Hops za telefone je še v nastajanju. Ideja je, da bi ob poti Hmeljko našli več

informacijskih tabel, kjer bi lahko našli več informacij o hmelju, hmeljiščih in Savinjski

dolini. S pomočjo 7 informacijskih tabel lahko odgovorite na vprašanja v aplikaciji. Vse, kar

potrebujete, sta kolo in pametni telefon. Trenutno je mogoče kviz rešiti na spletni strani Hops

na kolo in se naučiti kaj novega.

● Promocija lokalnih podjetij z vodeno kolesarsko potjo (postanki ob poti, kjer lahko

gostje jedo lokalno hrano, okušajo lokalna piva, rezervirajo nastanitev itd.)

● Lokalna podjetja se medsebojno promovirajo.

● Turistični informacijski center v Žalcu spodbuja obisk bližnjih vasi tako, da spletno

stran (ali kolesarsko gibanje) promovira na enem od svojih tiskanih dvojezičnih

zemljevidov (v slovenščini in angleščini), ki jih turisti lahko vzamejo brezplačno.

Spletna stran: http://www.hopsnakolo.si/en/

3.7. Blog Hellas Agrotourism

AGROXENIA – Hellas Agrotourism je neprofitna organizacija, ki deluje po vsej Grčiji.

Organizacija ima sedež v Chanii v Grčiji in je razvila mrežo dejavnikov ekološkega turizma

in podeželskega turizma. Na njeni spletni strani je objavljen seznam nastanitev, večnamenskih

kmetij in dejavnosti, povezanih z ekoturizmom in podeželskim turizmom, ki so postali znani

prek njihove strani.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Cilj mreže je okrepiti nastanitve podeželskega turizma in skupno učenje – v povezavi z

razvojem dejavnosti, namenjenih spodbujanju komunikacije, solidarnosti in medsebojnega

razumevanja med mladimi ne glede na njihovo narodnost, spol, vero ali ideološko

usmerjenost. Agroxenia spodbuja srečanja vseh vrst popotnikov, mladih, družin in skupin na

izletih in potovanjih, njihov stik z naravo, okoljsko ozaveščenost in zdravo življenje, razvoj

njihove osebnosti, pa tudi možnosti za izrabo prostega časa s športom, igrami, kulturo in

skupnimi akcijami.

Na splošno in dolgoročno je cilj tega ukrepa opredeliti turistični proizvod v Grčiji ter njegovo

prepoznavnost za širšo javnost v državi in tujini. Prizadeva si vzpostaviti mrežo združenj

podeželskega turizma in njihovih članskih podjetij, zagotoviti in izboljšati kakovost lokalno

proizvedenih proizvodov in storitev kmečkega turizma, olajšati njihovo promocijo na lokalnih

in širših trgih ter na koncu privabiti obiskovalce iz širšega grškega in mednarodnega prostora.

Podpira svoje člane, zagotavlja in izboljšuje kakovost lokalnih kmetijskih proizvodov in

storitev, spodbuja razvoj lokalnih in širših trgov podeželskega in ekološkega turizma ter želi

privabiti obiskovalce iz celotne Grčije in mednarodnega okolja.

– Krepitev teritorialnega potenciala

– Inovativna rešitev za vzpostavitev lokalnega turizma

– Krožno in lokalno gospodarstvo, ki temelji na gospodarstvu lokalnih podjetij

– Vrednotenje skupnosti na različnih ravneh

Facebook: https://www.facebook.com/Agroxenia.org 

Spletna stran: https://agroxenia.org/

3.8. Avdio vodiči – nov način odkrivanja tradicije podeželja

Običajno je turist, ki prvič pride v določeno regijo, deležen bodisi jedrnato napisanih

zemljevidov ali letakov, ki ne zajamejo čara kraja, bodisi obsežnih vodnikov, za prebiranje

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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katerih ima še vedno premalo ljudi potrpljenje. Sodobna in cenovno dostopna rešitev bi bil

avdio vodnik, če ne bi bil le posneta različica obstoječih vodnikov. V tem smislu so

razmišljali v projektu L'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique (Agencija za turizem

vzhodne Belgije), neprofitni organizaciji, ki deluje v vzhodnem delu Valonije. Tu je nemško

govoreče prebivalstvo večinsko, kar je pustilo svoj pečat na lokalnih tradicijah. Da bi lahko na

pogovoren in zanimiv način predstavila posebnosti tega območja, pa tudi njegovo zgodovino,

ki je neredko burna, je agencija začela sodelovati s profilnim združenjem iz SaintVitha,

Zwischen Venn und Schneifel. Tako so se rodile "zvočne poti" (Circuits sonores), pobuda za

promocijo nemško govoreče regije Belgije, prilagojena načinu, na katerega turisti dandanes

porabljajo informacije o območju, ki ga obiščejo.

Od začetka je bil poudarek na dostopnosti informacij. Zapisi naj ne bi bili niti izčrpni glede

podanih podatkov niti preveč strokovni, temveč čim bolj posejani z anekdotami in

podrobnostmi, ki jih zgodovinski vodnik ne bi mogel posredovati. Zato so bili opravljeni

intervjuji z ljubitelji lokalne zgodovine ali domačini, da bi poslušalcem ponudili pristnejši

pogled na regijo. Zvočne datoteke so bile brezplačno na voljo vsem, ki to želijo, in jih je

mogoče prenesti ter nato predvajati na pametnem telefonu ali predvajalniku mp3. Izkazalo se

je, da je projekt preprost in inovativen. To pa ne pomeni, da se agencija ni soočila z

nekaterimi težavami pri izvajanju. Pri posnetkih ni vedno uspelo ohraniti pogovornega tona,

ki so si ga želeli predlagatelji projekta, zato za nekatere lokacije še vedno ni na voljo

zvočnega vodnika. Za druge bi bilo treba natisniti podrobne zemljevide, ki bi spremljali

vodnik, dodatni stroški pa ne bi bili vključeni v sredstva, prejeta iz osi LEADER (v vrednosti

približno 54.000 EUR). Poleg tega agencija še vedno išče tehnično rešitev, ki bi omogočala

prenos datotek neposredno na pametni telefon brez pomoči računalnika. Hkrati pa so rezultati

projekta spodbudni. Na spletni strani agencije so že predlagani trije turistični načrti za

odkrivanje regije, komentirani v treh jezikih (nizozemščini, francoščini in nemščini), turisti pa

lahko zgodovino in lokalne posebnosti tega obmejnega ozemlja spoznavajo v lastnem tempu,

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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ne da bi jih spremljal vodič. Informacije (kontakt): Andrea Michaelis -

andrea.michaelis@eastbelgium.com.

Spletna stran: www.eastbelgium.com/audioguide

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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3.9. Loulé Criativo Facebook podpira gradnjo skupnosti na področju ustvarjalnega

turizma

Obstaja veliko zanimivih primerov, kako vzpostaviti (in vzdrževati) spletno ustvarjalno

potovalno skupnost, in "Loulé Criativo" je eden izmed njih. Mesto Loulé, ki se nahaja v

portugalski regiji Algarve, le streljaj od znanega počitniškega kraja Faro in njegovih

privlačnih plaž, se je odločilo za razvoj ustvarjalnega turizma, da bi zaščitilo in spodbujalo

tradicionalno dediščino, ki temelji na umetnosti, obrti in kulinariki. Priporočamo na primer

njihovo stran na Facebooku, kjer redno posodabljajo svoje dejavnosti, novice, podatke o

delavnicah in načine, kako lahko popotniki sodelujejo in se udeležujejo njihovih številnih

dejavnosti. Navedeni so tukaj: www.facebook.com/loulecriativo (Facebook stran "Loulé

Criativo"), ki ponazarja komunikacijo prek družbenih medijev.

"Loulé Criativo" je pobuda, ki se osredotoča na krepitev identitete tega območja v Algarveju,

njeno gonilo pa sta ustvarjalnost in inovativnost. Podpira usposabljanje in dejavnosti

obrtnikov in strokovnjakov v ustvarjalnem sektorju, prispeva k oživljanju tradicionalnih

umetnosti in spodbujanju novih pristopov k neoprijemljivi dediščini.

Namen tega projekta, ki ga spodbuja občina Loulé, je prebivalcem in obiskovalcem zagotoviti

niz storitev, ki zagotavljajo: ustrezno in sodobno usposabljanje na področju tradicionalnih

umetnosti in obrti; stalno uvajanje inovacij v izdelke in delovne procese strokovnjakov;

pogoje za raziskave na področju umetnosti in obrti ter sorodnih tem; podporo za namestitev in

poslovanje obrtnikov in strokovnjakov v ustvarjalnem sektorju, prilagojeno njihovim

potrebam; umetniški in ustvarjalni rezidenčni program, ki mobilizira mednarodno kritično

maso; dinamično in privlačno ponudbo ustvarjalnih izkušenj, ki turistom omogočajo stik z

edinstvenimi vidiki regionalne identitete in dediščine na podlagi filozofije "naredi sam";

kulturni program, ki spodbuja dogodke, povezane s tematiko ustvarjalnosti, dediščine,

umetnosti in obrti.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Udeležite se delavnic, tečajev, tematskih vikendov in doživetij, ki jih na tem območju

navdihujejo UMETNOST, ROČNE OBRTI, GASTRONOMIJA, DEDIŠČINA in RITEM.

Doživite lokalno kulturo, se družite z domačini in odkrijte obogateno učno izkušnjo.

To je prostor in priložnost za razvoj in uživanje v ustvarjalnosti. Sprejmite izziv in iznajdite

nove načine, kako se pokloniti ozemlju, poustvariti njegovo zapuščino v sodobnosti in

združiti ljudi okrog novih pomenov bivanja in delovanja.

Spletna stran: http://loulecriativo.pt/en/home

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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3.10. Trženjska platforma Creative Iceland

Avtentična doživetja, ki jih ponujajo lokalni umetniki in strokovnjaki so na voljo

obiskovalcem Islandije, ki se želijo vključiti v islandsko kulturo. Na voljo imajo možnost

rezervacije tipičnih islandskih dejavnosti, vključno z dejavnostmi na delavnicah pletenja in

kvačkanja, delavnicah pisanja, tečajih islandske kuhinje, fotografskih sprehodih, obiskih

ustvarjalnih skupin, lončarskih delavnicah, tečajih jezika ali ustvarjalnih seminarjih.

Umetniki in strokovnjaki, ki želijo ponuditi dejavnost, lahko pri Creative Iceland (slov.

Ustvarjalna Islandija) dobijo podporo pri oblikovanju ponudbe, ki jo bodo promovirali na

spletu, in so vabljeni, da jo tržijo na spletni strani Creative Iceland. Udeleženci dejavnosti so

nato spodbujeni, da delijo izkušnje na Facebook strani organizacije. Redne posodobitve

njihovih dejavnosti, glasila, podatki o delavnicah in kako lahko popotniki sodelujejo in se

udeležijo številnih dejavnosti, so navedeni tukaj: creativeiceland.is,

www.facebook.com/CreativeIceland. Posnetek zaslona spletne strani "Ustvarjalna Islandija".

Umetniki in strokovnjaki, ki želijo ponuditi dejavnost, lahko pri Creative Iceland dobijo

podporo pri oblikovanju ponudbe, ki jo bodo promovirali na spletu, in so povabljeni, da jo

tržijo na spletni strani Creative Iceland. Udeleženci dejavnosti so nato spodbujeni, da delijo

izkušnje na strani organizacije na Facebooku.

Redne posodobitve njihovih dejavnosti, glasila, podatki o delavnicah in kako lahko popotniki

sodelujejo in se udeležijo številnih dejavnosti, so navedeni tukaj: https://creativeiceland.is/,

www.facebook.com/CreativeIceland. Posnetek zaslona spletne strani "Creative Iceland".

Spletna stran: https://creativeiceland.is/

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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3.11. Spletno stičišče Naše podeželje

Naše podeželje je slovensko spletno stičišče, kjer so predstavljene podeželske prakse in

inovativne rešitve za podeželje. Nastalo je v sodelovanju z Mrežo za podeželje in Društvom za

razvoj slovenskega podeželja.

Ključne točke tega spletnega stičišča, ki so na voljo javnosti, so:

● podeželje prihodnosti,

● dobre in zgledne prakse,

● inovativne rešitve,

● samozadostne pametne vasi,

● e-video tržnica in trgovina "Naša dežela",

● novice in dogodki ter

● sponzorstva in donacije.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Primeri, navedeni na spletni strani, predstavljajo več "pametnih" rešitev za okoljske, socialne,

gospodarske in druge izzive slovenskega podeželja. Ker se ta podeželska območja in njihovi

izzivi med seboj razlikujejo, se morajo razlikovati tudi rešitve in pristopi k njim. Na spletni

strani Naše podeželje je podeželje prihodnosti predstavljeno skozi različne prakse, predloge in

modele. Prikazujejo različne možnosti v okviru koncepta pametnih vasi. Digitalizacijo in nove

tehnologije je treba pametno vključiti v podeželski način življenja in tradicijo, rezultati novih

pristopov pa morajo omogočiti nova, zelena delovna mesta, samooskrbo s hrano in energijo

ter ekološko ozaveščenost. Novi koncepti omogočajo svetlejšo perspektivo za mlajše

prebivalstvo in njihovo vrnitev na podeželje.

Slovensko podeželje je še vedno nerazvito in ni doseglo vseh svojih potencialov. Je naše

"bogastvo" in ustvarjalni pristopi bi lahko prinesli harmonijo med mesti in podeželjem.

Ničesar ne moremo narediti sami in za razvoj podeželja je potrebno aktivno sodelovanje

vaščanov. Rešitve morajo biti prilagojene lokalnim potrebam, biti preproste in temeljiti na

razvojni strategiji.

V tem spletnem stičišču bo v prihodnosti predstavljenih več rešitev in predlogov. Pri

predstavitvi in sodelovanju pri različnih projektih ali ureditvah podeželskih območij imajo

ključno vlogo (podeželski) deležniki. V prihodnosti nameravajo deležniki in prebivalci

podeželja sodelovati tudi z digitalnimi in televizijskimi mediji, da bi obvestili več ljudi. Naše

podeželje je učinkovito digitalno promocijsko orodje zaradi predstavitve inovativnih pristopov

in uspešnih zgodb ter dodatnih povezav na spletni strani, ki obiskovalce usmerjajo v številne

spletne trgovine.

– To spletno mesto je učinkovito in lahko doseže veliko ljudi.

– Spodbuja podeželska podjetja, ekološke in domače izdelke, socialne inovacije itd.

– Dobre prakse se delijo z javnostjo, vaščani pa lažje najdejo določene deležnike ali

sponzorje.

Spletna stran: https://nasepodezelje.si/

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Facebook: https://www.facebook.com/MrezaZaPodezelje/

Slika 1: https://nasepodezelje.si/

Slika 2: https://nasepodezelje.si/samooskrbne-pametne-vasi/ 

Slika 3: https://nasepodezelje.si/dobre-in-zgledne/

3.12. Bison Land 360 – Digitalni Turistični vodnik

ADL ECO LAND je skupaj s sodelavci razvil programsko platformo s posebnim

uporabniškim vmesnikom tipa aplikacija – turistični vodnik. Bison Land 360 bo prek

platforme zagotavljal podatke o ciljih, dejavnostih, dogodkih in izvajalcih na področju

turizma in sorodnih področjih dejavnosti, ki so v Targu Neamtu, naravnem parku Vanatori

Neamt in njegovi okolici.

Aplikacija "Bison Land 360" je na voljo na spletu 24/7 (razen v obdobjih vzdrževanja).

V njej so navedeni najboljši lokalni kraji za vaše nepozabne počitnice. Dogodke lahko

iščete po naslovu, kategoriji ali trenutni lokaciji, preverite podrobnosti o dogodku in označite

dogodke, ki vas zanimajo. Aplikacija je na voljo v spletu, v operacijskem sistemu iOS in

Android.

– Povečanje teritorialnega potenciala

– Inovativna rešitev za ustvarjanje lokalnega turizma

– Krožno in lokalno gospodarstvo, ki temelji na gospodarstvu lokalnih podjetij

– Vrednotenje skupnosti na različnih ravneh

Spletna stran: www.bisonland.ro

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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3.13. My Transylvania – nevladna organizacija

Z velikim veseljem prispevajo k razvoju podeželskih in gorskih območij v Romuniji ter

spodbujajo nesnovno dediščino z alternativnimi programi, projekti in dogodki ter

inovativnimi koncepti. Posebej se ukvarjajo z majhnimi skupnostmi, gibanjem v naravi, obrtjo

in rokodelstvom, gastronomsko kulturo, izobraževanjem in zdravjem. Zato vas vsak konec

tedna pričakujejo zunaj v naravi. Pogovarjajmo se, sodelujmo, povežimo se in jejmo skupaj!

Poslanstvo: z izobraževanjem in ustvarjalnostjo razvijajo skupnosti in jih ponovno povezujejo

z lastnim ozemljem.

Vizija: sodobnost so prepletli z elementi ozemlja in zgodbami s pomenom iz Transilvanije.

Vrednote: trajnost, povezanost z naravo, zaupanje, trajnostni razvoj, ustvarjalnost in

inovativnost, veselje do sodelovanja, stalno izobraževanje.

Kaj imajo radi? Majhne vasi in alpska območja. Kako promovirajo te kraje? Z alternativnimi

dogodki, razvojnimi programi in projekti, inovativnimi storitvami in izdelki.

Njihovi podeželski in gastronomski dogodki podpirajo razvoj podeželskih območij s

promocijo lokalnih izdelkov, receptov in kulture. Vabijo vas, da odkrijete njihove vasi, kjer

kakovost ljudi in zgodb, pa tudi hrane, nadomesti navidezno pomanjkanje udobja. Pri mizah

ni mogoče rezervirati stalnih sedežev, zato se pogosto zatečejo k odejam, klopem in drugim

možnostim sedenja. Nikakor ne želijo spreminjati tistih v vaseh, temveč, nasprotno, sebe in

svoje goste prilagoditi lokalnim razmeram.

– Povečanje ozemeljskega potenciala

– Inovativna rešitev za ustvarjanje lokalnega turizma

– Krožno in lokalno gospodarstvo, ki temelji na gospodarstvu lokalnih podjetij

– Vrednotenje skupnosti na različnih ravneh

Spletna stran: http://www.mytransylvania.ro

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Facebook: https://www.facebook.com/mytransylvania.ro

3.14. Tara Dornelor – nevladna organizacija

Prišli ste v Ţaro Dornelor, to pravljično deželo v osrčju Bukovine, ki ohranja svojo naravnost,

tradicijo in običaje. Prestopite njen prag in priča boste gostoljubnim gostiteljem, ki so vam

pripravljeni ponuditi najboljše jedi iz lokalnih proizvodov, kot so gobe s smetano, polenta s

kuhanim sirom, slastni "tocinei" s smetano, dišeče jagodne, malinove ali borovničeve

marmelade iz sadežev, nabranih v gozdu, ali prekajena postrv v jelovem kolobarju.

Po takšnih dobrotah si potešite žejo neposredno iz vira, s čisto, ogljikovo-mineralno vodo, ki

je pomemben vir za Ţara Dornelor in hkrati ena od blagovnih znamk, značilnih za to območje.

Te vode se uporabljajo tako v zdravilne namene v zdravilišču Vatra Dornei kot tudi v

gospodarske namene s stekleničenjem v Poiana Negri, Dorna Candrenilor in Panaci.

Te dežele vas pozdravljajo s svežim zrakom gora, ki varujejo dolino Dornas: Suhard,

Giumalău, Călimani in Bistrița ter vas spremljajo z edinstveno simfonijo kristalnih izvirov in

hitrih rek Bistrița in Dorna.

Medvedi, lisice, jeleni, volkovi, risi in gorski petelini so divje živali, ki živijo v gozdovih, v

katerih prevladuje smreka in sestavljajo naravno pokrajino dežele Dornelor. Še en značilen

element območja predstavljajo hudourniki in z mineralnimi snovmi revna močvirja, ki

ohranjajo elemente flore, značilne za medledene dobe in podobne območju tundre. Tinovul

Mic Șaru Dornei in Tinovul Mare Poiana Stampei – največji naravni rezervati šote v Romuniji

– pričajo, da spektakel narave ne pozna meja, tudi tam, kjer se podnebje ne zdi preveč

prijazno.

Alpske travnike krasijo smaragdni brinjevci, macesni, gorjušice, zvončki in gorske potonike.

Ko se spustite do ognjišča vasi, lahko v miru občudujete preprostost tradicionalnih

gospodinjstev, ki živahno opravljajo dejavnosti, značilne za različne letne čase: pašo, molžo,

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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izdelavo smetane in sira, košnjo in sušenje sena, okraševanje jajc. Tako se razkriva pristnost v

devetih občinah, ki sestavljajo podeželsko vesolje Ţara Dornelor: Poiana Stampei, Coșna,

Dorna Candrenilor, Cîrlibaba, Ciocănești, Iacobeni, Șaru Dornei, Panaci, Dorna Arini.

– Povečanje teritorialnega potenciala

– Inovativna rešitev za vzpostavitev lokalnega turizma

– Krožno in lokalno gospodarstvo, ki temelji na gospodarstvu lokalnih podjetij

– Vrednotenje skupnosti na različnih ravneh

Spletna stran: https://taradornelor.ro

Facebook: https://www.facebook.com/TaraDornelor

3.15. Spletna stran Glamping.si – preprost način za rezervacijo naslednjega

glamuroznega kampiranja

Spletna stran Glamping.si je prvi in edini rezervacijski portal v Sloveniji, ki se uporablja za

rezervacije glamuroznega kampiranja (t. i. glampinga). Na njej so na enem mestu zbrane vse

lokacije za glamping počitnice. Poudarek pri lokacijah in ponudnikih nastanitev, ki se

promovirajo na tej spletni strani, je, da zagotavljajo vrhunske storitve, veliko zasebnosti in

izjemno kulinariko. Kraji za glamping s tega spletnega mesta ponujajo sprostitev v naravi in

popoln odklop od vsega vrveža našega napornega vsakdana.

Lahko bi rekli, da ta spletna stran deluje podobno kot Booking.com, le da ponuja samo

glamping mesta (kar je navedeno tudi v njihovem imenu). Glamping.si obiskovalcem spletne

strani omogoča, da preprosto poiščejo in rezervirajo svoje sanjske glamping počitnice.

Ponudniki namestitev ponujajo več vrst glamuroznih šotorov, hišic na drevesih, vrhunskih

lesenih in ekoloških hišic ter celo elitne hotelske namestitve ali apartmaje.

Pri odločanju o tem, katero nastanitev izbrati, lahko posamezniki pri iskanju na spletni strani

Glamping.si izkoristijo več možnosti:
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– izberejo eno od izpostavljenih možnosti glampinga, ki so prikazane na glavnem

zavihku,

– si ogledajo "last minute" možnosti in rezervirajo eno (ali več) od njih,

– kliknejo zavihek "regija" in izberejo nastanitev glede na regijo, ki jo želijo obiskati, ali

– odprejo zavihek "zemljevid" in se odločijo med različnimi filtri (regija, kulturna

dediščina, naravne znamenitosti, prevoz, trgovine, wellness, kulinarika in prosti

čas/športne dejavnosti).

Del njihovega poslovnega načrta je tudi prodaja darilnih bonov za različne darilne pakete. Ti

so odlični za rojstne dneve, obletnice ali za preprost pobeg za konec tedna. Njihovo naročilo

je zelo preprosto, kuponi pa so poslani na želeni naslov še isti dan po prejemu potrditve

plačila. Vse možnosti bonov imajo opis, kaj je vključeno v ceno in koliko stane posamezen

bon. Tudi slike na spletni strani so skrbno izbrane; na njih so kraji glampinga predstavljeni v

najboljši luči in so vabljivi.

– Spodbujanje podeželskih območij z glamping nastanitvami.

– Eno spletno mesto pod znano besedno zvezo (glamping) za iskanje in rezervacijo

tovrstnih nastanitev – je bolj organizirano in uporabniku prijazno, saj ponuja vse na

enem mestu.

– Gostje lahko te kraje promovirajo tudi na drugih družbenih omrežjih, na primer na

Instagramu, tako da ob opisu fotografije postavijo #glampingsLOVEnia. Danes imajo

kanali družbenih medijev pomembno vlogo pri promociji. Čim več ljudi dosežejo, tem

bolje. Vse nastanitve s tega spletnega mesta ponujajo vrhunske storitve in so

glamurozne (iz česar izhaja tudi ime glamping), kar je še ena prednost za strategijo

promocije prek družbenih medijev. Dejstvo je, da ljudje na svojih počitnicah radi

fotografirajo in fotografije delijo z drugimi.

Spletna stran: https://www.glamping.si/en/

Instagram: https://www.instagram.com/glampingslovenia/
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Glamping.si HOME PAGE: https://www.glamping.si/en/ 

Glamping.si MAP OF GLAMPING PLACES: https://www.glamping.si/en/glamps 

Glamping.si INSTAGRAM: https://www.instagram.com/glampingslovenia/ 
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