


Predstavitev pripravil : Gregor Suhadolnik     Cerje, maj 2018



Potek predstavitve:

u Izzivi in priložnosti SLO turizma na podeželju

u Opredelitev

u Trije stebri + franšizni sistem 

u Interaktivna spletna aplikacija (ISA), ogrodje in orodje

u Povezovalec ponudnikov in turistov

u Ponudnik alternativnih namestitvenih kapacitet

u Prednosti             (izzivi, model upravljanja, franšizing, promocija ) 

u Zaključek 



IZZIVI in PRILOŽNOSTI SLO TURIZMA NA PODEŽELJU

u IZZIVI
u Razpršena, nepovezana ponudba

u Pomanjkanje nastanitev

u Nekonsistentna kakovost storitev

u Prepočasna odzivnost na trende v 
povpraševanju po trajnostnem
konceptu ( energetska varčnost, 
naravni materiali, reciklaža, 
odpadki,..)

u Slaba vpetost kulturne, naravne
dediščine v ponudbo

u Pomanjkanje globalno
prepoznavnih turističnih produktov

u PRILOŽNOSTI
u Vedno večji obisk Slovenije ( 13%  letna

rast) predvsem mest in atrakcij-
možnost razpršitve na podeželje

u Povpraševanje gostov po interakciji, 
doživetju naravnega okolja v stiku z 
domačini

u Trend 2-3 nočitev, v inovativnih, 
trajnostnih nastanitvah

u Trajnostni koncept turistične ponudbe

u Strnjena raznolika kulturna, etnološka 
in pokrajinska pestrost

u Majhnost,….



=          5*turistični produkt doživetij na podeželju, ki 
odgovarja na izzive in izkorišča priložnosti

u povezuje ponudnike

u poleg že obstoječih ponuja nove oblike alternativno, moderne nastanitve,

u turistu omogoča edinstveno neponovljivo izkušnjo,

u se hitro odziva in prilagaja,

u vpenja v ponudbo kulturno, etnološko, naravno, zgodovinske,… dediščino

u omogoča globalno razpoznavnost,

u povečuje nastanitvene kapacitete,

u gostom omogoča interaktivno sooblikovanje doživetja,

u izkorišča majhnost destinacij,

u vzpodbuja trajnostni koncept razvoja zelenega turizma,

u gradi na ekskluzivnosti,

u …



Različni ponudniki: 
Vinar, čebelar, gostilničar, 
muzej, kolesarska pot,. . . , 
tvorijo  turistično ponudbo 
regije  

Interaktivna spletna 
aplikacija (ISA) v oblaku:
-spletna stran
-predstavitev ponudnikov
-booking, na raz.distrib.

kanalih
-mobilne aplikacije

Mini-MAX= mobilna bivalna 
enota:
-postavitev na zazi. zeml. 
ob stan. objektih
-18m2, 5 ležišč, spalnica,
bivalni del s kuhinjo, 
kopalnica, terasa
-energetsko samooskrbna

Franšizni sistem, booking, promocija, postopni odkup nastanitev in e. koles 



Interaktiva spletna aplikacija (ISA)

ogrodje in orodje

u Integrirana turistična regija:

-Spletna stran&mobilna aplikacija 
(turist/gost/obiskovalec)
-Dinamični CMS sistem
(content managment sistem)
za urejanje ponudb različnih lokalnih 
ponudnikov na enem mestu
(lokalnim ponudnikom Odprtih vasi)

Ključne prednosti:
-Vnašanje vsebine v realnem času na vseh 
medijih v celotni regiji
-Urejanje vsebin na več  nivojih
-Ozaveščanje turistov o ponudbi v regiji
-povečanje tržnega učinka ponudnikov 
(spletna trgovina)
-Modularna zasnova omogoča nadgradnjo
Integrirana turistična IT moduli:

Vodenje nastanitev & razpoložljivosti
-Hotelinco spletna aplikacija
-Hotelinco spletni rezervacijski sistem
-Chanenel manager sistem za prodajo preko 
razl. distribucijskih kanalov (booking.com, 
expedia,…)
(Upravitelj mini-MAX gostitelj/managerOV/

Ključne prednosti:
-Online rezervacijski sistem 
(razpoložljivost kapacitet je na voljo za 
spletne rezervacije v realnem času
-Povezava z Chanel managerjem in 
upravljanje vseh rezervacij na enem mestu
-Prodaja na več globalnih Booking portalih



“ODPRTA VRATA” DOMAČINOV
in TURISTIČNA PONUDBA v okolju



povezujejo ponudnike in turiste v realnem 
času na nivoju regije

turistične regijeMost med ponudniki in turisti

Ponudnik predstavlja:
-trenutno razpoložljivost,
-dnevno ponudbo,
-posebne dogodke,
-zanimivosti
- …
Turistu omogoča:
-navigacijo
-seznanjanje o dogodkih v 
realnem času
-objavljane vtisov
-zbiranje dogodkov glede na 
interes
-…



ponujajo nove alternativne oblike nastanitve
mini-MAX



mini = minimalna degradacija prostora
MAXI= maximalno udobje bivanja

mini-MAX je: 
- Mobilna bivalna enota
- Na lokacijo se dostavi z kamionom
- Postavitev poteka z avto dvigalom
- Priklopi se na v naprej pripravljene komunalne 
priključke(voda, elektrika, kanalizacija)
- Postavlja se jo na zazidljiva zemljišča ob 
obstoječe stanovanjske enote
- Potrebno gradbeno dovoljenje kot za 
nezahtevne objekte (lope)
- 18m2 bivalne površine (spalnica, bivalni del s 
kuhinjo, kopalnica +terasa

Pogoji namestitve:
- Vključenost v franšizing
- možen nakup ali odplačilo na podlagi 
zasedenosti kapacitet

Franšizing:
- 80:20 (za kupce mini-MAX)
-40:40:20 (za franšizije)



ponujajo nove alternativne oblike nastanitve



INOVATIVNA NASTANITEV-mini-MAX

TRAJNOSTNI KONCEPT BIVANJA

ENOSTAVNA POSTAVITEV = 
GLAMP-YARDING ( ČAS, FINANCE)

VIZULANA PRILAGODITEV 
OKOLJU

KAKOVOST MATERIALOV IN IZVEDBE



=5* doživetje & POPOLN ODGOVOR NA IZZIVE
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DOBER MODEL UPRAVLJANJA

CENTRALNA 
ENOTA

SPLETNA 
PLAFORMA ( 

CRM, 
TRGOVINA,..)

REZERVACIJSKI 
SISTEM ( 

povezava z 
Booking.com, 

TA)

STARTEGIJA 
TRŽENJA 

BLAGOVNE 
ZNAMKE

FRANŠIZNI 
FINANČNI MODUL

IZOBRAŽEVANJE,  
POMOČ 

FRANŠIZIJEM in 
ostalim

partnerjem



FINAČNI MODEL FRANŠIZINGA
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40% odkup MBE/ e-koles

40% storitev franšizija

20% delovanje sistema



TRŽENJE ( zagotovljenih 155.000 EUR sofinanciranja )

2018 2019 2020

Tržno
komuniciranje

160.000 20.000 20.000

Oglaševanje 18.600 8.600 5.000

Raziskave in
razvoj 21.700 5.000



ZAKLJUČEK

imajo neomejen potencial rasti na nacionalni in 
globalni ravni

lahko postanejo eden od nosilnih produktov SLO 
turizma

vključujejo in povezujejo turistične produkte
obstoječi in bodočih ponudnikov 


