
                                                                        

                                                                         
RAZPIS: Razvoj novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018) 

NOSILEC PROJEKTA:  Tour As d.o.o.  (št. pogodbe: 322-35/2016/4) 

 

 

 

VABILO NA DELAVNICO 

V OKVIRU 2.FAZE RAZVOJA NOVIH INOVATIVNIH TURISTIČNIH 

PROIZVODOV PROJEKTA:  DOŽIVETJA RAZPRŠENEGA HOTELA 
 

 

 

Spoštovani! 

 

Pred začetkom sodelovanja z izbranimi ponudniki doživetij in delovanja skupnega digitalnega prodajnega 

orodja EXPERIENCE SLOVENIA s katerim želimo razširiti in povezati prodajo vaše turistične ponudbe z ostalo 

turistično ponudbo v projektu DOŽIVETJA RAZPRŠENEGA HOTELA vas vljudno vabimo, na predstavitev vaše 

vloge in usposabljanje za izvajanje vaše dejavnosti pri PRODAJI in OBLIKOVANJU TURISTIČNIH PROIZVODOV 

V DESTINACIJI OBSOTELJE IN KOZJANSKO.  

 

 

Delavnica bo v ČETRTEK, 12. 10. 2017 ob 10.00 uri v  

Konferenčni dvorani hotela Sotelia - dvorana ERICA, Terme Olimia, Podčetrtek.  

 

Vaša udeležba in AKTIVNO SODELOVANJE je neprecenljivo in nujno za uspešno načrtovanje, oblikavnje in 

izvajanje novih, inovativnih turističnih proizvodov v vašem kraju in v ostalih sodelujočih območjih, zato se 

veselimo srečanja z vami! 

 

Zaradi lažje organizacije dogodka prosimo, da svojo prisotnost potrdite na e-naslov anita.sotla@siol.net ali 

na telefonsko številko 03 817 18 60, in sicer najkasneje do torka, 10. 10. 2017.  

 

 
Tour As d.o.o. 
Uroš Buda, direktor  

 

Razvojna agencija Sotla 
Bojana Žaberl, direktorica 

Anita Čebular, koordinatorka aktivnosti  
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PROGRAM DELAVNICE 

 

10.00 - 10.30 Predstavitev delovanja digitalnega prodajnega orodja in mesto posameznega ponudnika v 

Doživetjih razpršenega hotela.  

10.30 – 10.45 – Oblikovanje cen, provizije glede na realizacijo. 

10.45 – 11.45 – Uvrščanje ponudbe posameznih ponudnikov po tematskih skupinah, oblikovanje  

proizvodov s prepletanjem ponudnikov  po tematskih skupinah,  izbor primernosti 

proizvodov za posamezni profil gostov (delo po skupinah). 

11.45 - 12.15 – Podpora ponudnikom, napotki za nadaljnje aktivnosti projekta do 15.10.2018 in zaključki 

delavnice. 

Več informacij o projektu: 

Nov, inovativni turistični produkt tudi v Obsotelju in na Kozjanskem  

Gospodarsko ministrstvo je podprlo 24 projektov razvoja novih in inovativnih produktov turističnega gospodarstva, od tematskih 

poti do celostne turistične ponudbe, to je le del vsebin, ki jih bodo prejemniki razvijali s pomočjo subvencij. Eno izmed novih vsebin 

bomo s pomočjo subvencij razvijali tudi na območju Obsotelja in Kozjanskega, in sicer idejo Doživetja razpršenega hotela. Vsebine 

bo razvijala Razvojna agencija Sotla, skupaj s partnerji iz različnih koncev Slovenije.  

Prijavitelj konzorcijskega projekta, v katerem kot partner sodeluje tudi Razvojna agencija Sotla, je ljubljansko podjetje Tour As, ki 
na področju nastanitvene dejavnosti deluje od leta 1993, skupina Apartmaji Tour As posluje po poslovnem modelu razpršenega 
hotela več kot 20 let. Razpršeni hotel sestavljajo enotno upravljani apartmaji, sobe, počitniške hiše na zaokroženem območju. 
Pred leti so razvili informacijski sistem za podporo dejavnosti manjših nastanitev in razpršenih hotelov. 

Partnerji bodo v okviru projekta razvijali inovativni turistični produkt Doživetja razpršenega hotela: Live like a local, Enjoy like a 
local, Feel like a local. Gre za nadgradnjo ponudbe prenočevanja s storitvami in znamenitostmi, ki jih ponuja destinacija. »Produkt 
bo tako poleg nastanitev v neposrednem stiku z okoljem ponudil tudi izbrano doživljanje lokalnega, avtentičnega življenja in 
aktivnosti izbranih turističnih ponudnikov po meri posameznega gosta.« Posamezen gost si bo lahko iz vnaprej pripravljenega 
nabora ponudbe sam ustvaril produkt tako, da si bo storitve »zložil v košarico« in kupil – rezerviral. 

V okviru projekta bodo v prvi fazi zbrali primerno turistično ponudbo, da bo gost lahko izbiral na spletu. Izbor turistične ponudbe 
in oblikovanje doživetij bo potekalo s partnerji Turizmom Ljubljana, Turizmom in kulturo Radovljica, Razvojno agencijo Sotla, 
združenjem Konzorcij turizem v zidanicah ter nekaterimi drugimi, ki dobro poznajo turistično ponudbo z območja Ljubljane, 
Dolenjske in Bele krajine, Obsotelja in Kozjanskega ter Radovljice z okolico. Sledijo aktivnosti za vzpostavitev digitalnega 
komunikacijskega orodja, promocija in prodaja. Partnerji bodo za prepoznavnost vzpostavili skupno promocijsko blagovno 
znamko, Experience Slovenia (Doživi Slovenijo), ki bo zagotovila skupni nastop na domačem in tujih trgih. 

 


