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IDENTITETA DAJE KRILA
Pomen destinacijske znamke Miren kras



Zgodba ima moč Zgodba nas 
razlikuje
od drugih

Zgodba nas 
povezuje
z drugimi



Ko smo ljudje začeli verjeti
v skupne zgodbe (prepričanja - 
verovanja - mite), smo ustvarili 

skupnosti in ljudstva



Identiteta in zgodba kot orodje marketinga

PRODUKT = GLAVA

Produkt je osnova za 
nastop na trgu in za 
naše poslovanje. Produkt 
nam daje osnovno 
oprijemljivost in možnost 
konkuriranja za stranke/
goste.

ZGODBA = SRCE

Zgodba o znamki 
in produktu daje 
uporabniku/kupcu razlog 
za nakup in ga prepriča, 
da imamo pravo stvar 
zanj.



Zgodba povezuje vse nivoje komunikacije

b2b

Množica partnerjev in deležnikov v 
turizmu najprej navduši za sodelovanje  

drug drugega, nato pa skupaj navdušujejo 
za nakup turista/obiskovalca.

Končni uporabniki imajo danes
na vsakem koraku stik z našo 
znamko, zato mora biti zgodba 
dobro razpršena na vse strani.

b2c



Kako poskrbimo,
da našo zgodbo slišijo
in opazijo pravi ljudje?



Naša zgodba Naši uporabniki 

Naše vrednote morajo nagovarjati čustva in vrednote naših ciljnih skupin



MIREN
KOSTANJEVICA



narava / kultura



strast

mir



moč / krhkost



je edinst
ve

na
Naša zg

od
ba



miren 
kostanjevica

miren
kras



MIREN TOK VIPAVE
IN ŽIVI KRAS



Mirenski
grad

Galerija 
Oskarja 
Kogoja

Cerje
Pomnik braniteljem 
slovenske zemlje

MIREN KRAS
top 5 

atrakcij

Poti ob reki 
Vipavi

Skrivnostne 
kraške

jame



Miren Kras dobi krila

MANAGEMENT
DESTINACIJE

RAZVOJ
TURISTIČNE
PONUDBE

PROMOCIJA

razvoj
in trženje

kakovost,
kompetentnost in

konkurenčnost
B2B IN B2C



Znamka Miren Kras
v odnosu do partnerjev



IZHODIŠČE ZA DESTINACIJSKO ZNAMKO
= edinstvena značilnost destinacije

DESTINACIJSKA ZNAMKA 
= čustveni in navdihovalni poziv potencialnim turistom

ZNAMKA 
= čustveni in navdihovalni poziv 

IZBOR POTOVANJA ZA UPORABNIKA
= zadovoljitev potrebe po samouresničitvi 



»Destinacija ni le splet turističnih produktov 
in storitev. Če želimo pridobiti goste, moramo 

nagovoriti njihovo glavo, predvsem pa srce. Ponudba 
in cena še zdaleč nista odločujoči pri tem, da bodo 
res prišli. Z gosti moramo vzpostaviti emocionalen 
kontakt, saj znamka vedno najprej vzbuja čustva, 
preden prepriča s funkcionalnimi koristmi. Zato 
moramo z vsako destinacijsko znamko najprej 
doseči emocionalni učinek.« (Morgan, 2002)



Percepcija destinacije = skupno
kolo ponudbe = en produkt 

nastanitev

aktivnosti

hrana

znamenitosti

hoteli •
apartmaji •

zasebne sobe •
kampi •

domovi •

• restavracije
• gostilne
• turistične kmetije

kolesarjenje •
pohodništvo •

jamarstvo •
ribolov •

ježa •
dogodki •

• naravne in kulturne
   atrakcije
• muzeji in galerije
• arhitektura
• žive tradicije
   in običaji
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Podoba 
in življenje znamke



Navdih v podobah



kultura
in ljudje

hrana in
enogastronomija

narava
in gibanje

Navdih v barvah







Barvna lestvica







Destinacija Miren Kras
kot turistični produkt
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MIREN KRAS

turizem

(danes)

temelji

(jutri)

vipavska dolina in nova gorica

narava

miren kostanjevica

gibanje gastronomija dediščina

kultura

izjemni ljudje

kreativni turizem



Za koga gradimo ponudbe destinacije

Primarni motiv je vezan na 
aktivnega posameznika.

energija
individualizem

jaz
izraziti sebe

lastne potrebe
aktivno doživetje

Primarni motiv je vezan na 
družbo ali družino.

druženje
bližina

povezanost
skupni interesi

kompromis

DOŽIVETJA DRUŽENJE



RAZISKOVALEC

Doživetja raziskovalca

doživetje kulture/zgodovine/narave
hedonizem

užitek v kulinariki in razvajanju
športne aktivnosti

rekreacija
adrenalinska doživetja

Druženje družabnika

DRUŽBA
zabava in dogajanje
užitek in sprostitev

v družbi

DRUŽINA
družinski mir in povezanost

aktivno preživljanje
skupnega časa

DRUŽABNIK



Max, družabni foodieji

Max, DRUŽABNI FOODIEJI ( DRUŽABNIKI)
PRIMARNI MOTIV

PRI AKOVANJA
• Bližina in druženje
• Bi  sproš en
• Spo i  se in se nasp
• Pozabi  na vsakdan
• Otroci se bodo zabavali
• Poskrbljeno bo za varstvo in varnost 

otrok
• Vze  si nekaj asa zase z ženo

VPLIV NA ODLO ANJE

„Vedno odnesem nekaj steklenic 
vina domov.“

užitkari skriv

vedoželjen lenoben

POTOVANJE SPANJE

ZANIMANJA 
kulinarika, kultura, zgodovina

• Kulinarika
• Obisk vinskih kle
• Lokalne znamenitos
• Razvajanje v dvoje (za otroke aquafun)
• Zgodovina in gradovi
• Znamenitos : Bled in Ljubljana

OPIS

Družina in otroci mu veliko pomenijo, 
vendar vedno rad nekaj asa preživi tudi 
sam z ženo. Nek  bi si želel prepoto
svet. Rad se podaja vn eodkrite in manj 
poznane dežele, vendar se rad vra a tudi 
tja, kjer se je nek  dobro po u l. Poleg 
spoznavanja starih mestnih jeder mu je zelo 
pomemben element narave, pri kateri zelo 
ceni njene sadove, zato mu preživet ve er 
ob dobri hrani in pija i veliko pomeni. 
Ak vnos m v naravi se izogiba, raje ima 
prijetno udobje. Je izrazit estet.

POKLIC

STATUS

POTUJE

PRIHAJA IZ

gradbeni inženir 

poro en 

pogosto 

IT, Beneluks, UK, 
Francija

potuje z družino, 
ob asno v paru

RAZISKOVANJEV IR INFORMIRANJA REZERVACIJAP OTOVANJE

6 mesecev vnaprej  

SEKUNDARNI MOTIVI
• Uživa  in se dobro ime
• Spozna  nekaj novega
• Prežive  kakovosten as z ženo in otroki

Splet
Agencija

5m esecev vnaprej
Agencija /  

10 dni
2.500 € na družino

• Okusi  in izkusi  presežke

Splet

Tiskani vodi i

Mediji (TV, Tisk)

Priporo ila oseb

Lokalne info.

POTOVALNI STIL
Spontan

V

Narava

Ak ven

Odkriva novo

Organiziran

Troši

Mesto

Umirjen

Se vra a



Johanne, zeleni raziskovalci

Johanne, ZELENI RAZISKOVALCI   (RAZISKOVALCI)
PRIMARNI MOTIV
• I  nekam, kjer je lepo

PRI AKOVANJA
• Spros tev in dobro po utje
• Ob utek miru in umik od vsakdana
• Barvita narava in lepi razgledi
• isto okolje
• Kvaliteten javni transport in dostopne 

informacije (pravo asne, dobre 
povezave)

• Ljudje govorijo angleški jezik

VPLIV NA ODLO ANJE

„Pomembna se mi zdi razvita 
infrastruktura za kolesarje, pešce 

in javni prevoz.“

razgledana vztrajna

logi na preprosta

POTOVANJE SPANJE

ZANIMANJA 
narava, kultura

POTOVALNI STIL

• Lahke ak vnos  v naravi
• Ogled naravnih znamenitos  

(Postojnska jama, Bled)
• Obisk starih mestnih jeder (npr. Piran)
• Obisk Ljubljane

OPIS

Johanne  ima v vsakodnevnem življenju 
naporno in odgovorno službo. Prostega asa 
ima malo, zato ga želi maksimalno izkoris  
tudi na potovanju, kamor se obi ajno 
odpravi s svojim možem. Je razgledana, svet 
okrog sebe razume po svoje ter ga raje 
odkriva sama, kot pa verjame stemu, kar 
sliši. Spoznavanje novih stvari rada 
kombinira s spros tvijo. Fotogra je so 
pomemben vir pri odlo anju za potovanja, 
saj preko njih razvija ob utke ter si ustvari 
pri akovanja.

POKLIC

STATUS

POTUJE

PRIHAJA IZ

znanstvenica 

poro ena 

pogosto 

DE, Beneluks 

potuje z možem

RAZISKOVANJEV IR INFORMIRANJA REZERVACIJAP OTOVANJE

3 mesece vnaprej  

SEKUNDARNI MOTIVI
• Spozna  novo deželo
• Dožive  raznolikost 

Splet
Tiskani vod

1 mesec vnaprej1  teden
1.200 € na par

Splet

Tiskani vodi i

Mediji (TV, Tisk)

Priporo ila oseb

Lokalne info.

Spontan

V

Narava

Ak ven

Odkriva novo

Organiziran

Troši

Mesto

Umirjen

Se vra a



MARCO
sproščeni

eskapisti (muze)

MIREILLE
avanturisti

(raziskovalci)

CHIARA
predane

mame (družabniki)

ZORAN
aktivni

nostalgiki (družabniki)



v gibanju v ljudeh v kuhinji

outdoor in
kreativni turizem



Naša kreativna narava kliče k uživanju 
na svežem zraku. Zeleni razgledi ob 
reki Vipavi in skriti kotički Krasa so 
idealni za aktivne počitnikarje. 



POHODNIŠTVO
IN POTI MIRU

KOLESARSKE
POTI

RIBIŠTVO IN 
JAMARSTVO



Naša kreativna narava v ljudeh vzbuja 
ustvarjalnost. Izdelki in umetnine 
odražajo dušo sveta med Vipavo in 
Krasom.



VELIKI 
UMETNIKI IN

 USTVARJALCI

ŽIVE
TRADICIJE
IN OBIČAJI

TRADICIONALNI
DOGODKI



Naša kreativna narava v kuhinji razvaja 
s svežimi okusi. Miren Kras polni mize 
s sezonskimi dobrotami, še posebej 
slastnimi v času osmic.



VRT
GORIŠKE

ŠPARGLJI
IN PRŠUT

VINORODNI
OKOLIŠI











Hvala


