Poročilo : Digitalnega marketinga destinacije MIREN KRAS
Za obdobje (1.1. – 1.11.2020)

Turizem Miren – Kostanjevica pripravlja vsebine, upravlja in promovira destinacijo Miren Kras
skozi slednje znamke in digitalne kanale:
-

MIREN KRAS
o Spletna stran (www.mirenkras.si)
o Facebook profil (@mirenkras)
o Instagram profil (@mirenkras)
o Youtube kanal (Miren Kras)

-

DREVO ZA CERJE
o Spletna stran (www.drevozacerje.si)
o Instagram profil (@drevozacerje)

-

LANDING PAGE (ČAS ZA VAS - BRDA. VIPAVSKA DOLINA. KRAS)
o Spletna stran (www.brda-vipavskadolina-kras.si)

Promocija območja destinacije Miren Kras se izvaja tudi v sklopu dveh vodilnih destinacij –
(priprava vsebin vezane na naše območje) :
-

Vipavska dolina
o Spletna stran (www.vipavskadolina.si)
o Facebook profil (@vipavskadolina)
o Instagram profil (@vipavskadolina)
o Youtube kanač (Vipavska dolina)

-

Kras
o
o
o
o

Spletna stran (www.visitkras.info)
Facebook profil (@visitkras)
Instagram profil (@visitkras)
Youtube kanal (Visit Kras)

Poleg zgoraj navedenih kanalov se poslužujemo tudi informiranja širše javnosti preko
elektronske pošte in zbranih adrem, mesečnega newsletterja ter aktualnih objav in poročil na
spletni strani www.mojaobcina.si ter objav v drugih audio, video in tiskanih medijih.
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Poročilo je fokusirano na digitalne medije s katerimi Turizem Miren – Kostanjevica upravlja,
zato lahko razpolaga tudi z analitičnimi podatki obiska in uporabe posamezne strani.

1. ANALIZA:
1.1.

MIREN KRAS:

SPLETNA STRAN:
Krovna spletna stran (www.mirenkras.si), ki pokriva celotno ponudbo območja Občine MirenKostanjevica je bila lansirana konec novembra 2019. Spletna stran zajema ključne podatke o
umestitvi destinacije na zemljevid Slovenije in njeno vpetost v večje tržne znamke kot so
Vipavska dolina in Visit Kras. Spletna stran je v prvi fazi na voljo v slovenskem in angleškem
jeziku, v letu 2021 pa se načrtuje dopolnitev v italijanski in nemški različici.

Slika 1: Splošen pregled obiska spletne strani MK v obdobju 1.1. - 1.11.2020
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Iz zgornje slike je razvidno, da je v obdobju od 1.1. – 1.11.2020 spletno stran destinacije Miren
Kras obiskalo 20.577 uporabnikov od tega 20.606 novih uporabnikov (ki skupno predstavlja
84,2%). Ogledov spletne strani je bilo kar 66.705, pri čemer so se uporabniki na strani
povprečno zadržali 1:48 min. Iz grafa je razvidno, da je bila spletna stran v prvem četrt letju
manj obiskana – to lahko pripišemo tako njenemu novemu obstoju kot tudi obdobju epidemije
COVID -19, ki je Slovenijo zajel in turistično zaprl prav v obdobju od meseca marca- junija.
Velik porast obiska je viden v od meseca maja dlje, ko smo aktivno lansirali: kampanjo
Šparglji*Beluši z izidom knjige z zbirko receptov priznanih kuharskih mojstrov. Temu je
sledila tudi kampanja literarnega natečaja Koronaekspresija ter Čas za Vas – Brda.Vipavska
dolina. Kras. Večji obisk spletne strani v poletnih in jesenskih mesecih lahko pripisujemo tudi
vseslovenski akciji spodbujanja dopustovanja v Sloveniji s t.i. turističnimi vaucherji.
Kar 91,26% uporabnikov spletne strani bilo Slovencev, 2,66% Italijanov, 1,09% iz ZDA pod 1%
uporabnikov pa sledijo predstavniki iz Nemčije, Hrvaške, Avstrije, Nizozemske, Združenega
Kraljestva, Srbije in Češke.

Slika 2: Ciljna skupina 1.1. - 1.11.2020

Med slovenskimi uporabniki spletne strani jih kar 48,21% prihaja iz območja osrednje Slovenije
– Ljubljana, sledijo ji večji centri Maribor, Koper, Kranj, Celje in Novo Mesto.
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Slika 3: Ciljna publika - slovenski trg

Drugi ciljni trg po uporabi spletne strani predstavljajo uporabniki iz sosednje Italije. Pri katerih
v večini prednjačijo uporabniki iz območja severno in severovzhodne Italije (Udine, Milano,
Rim, Trst, Vicenza, Treviso, Bolzano, Pordenone, Padova)

Slika 4: Cilja publika - italijanski trg
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Tretji tuj trg uporabnikov spletne strani (1,09%) predstavljajo ZDA pri katerih je največ
uporabnikov izhajalo iz območja Californije, Ilinois, New Yorka, Oregona, New Yearsy-a

Za nas ključna tržišča predstavljajo tudi nemško govoreča območja Nemčije (Bavarska, BadenWurttemberg, North Rhine-Westphalia, Hamburg, Berlin) in Avstrije (Dunaj, Styria, Carinthia,
Saltzburg,..) katerim verjamemo, da se bomo z načrtovanim prevodom spletne strani še bolj
približali. Prav tako pa potencialne trge predstavljajo tudi Nizozemska, Združeno kraljestvo in
Češka.
Obiskovalci so do naše spletne strani kar v 60,44% dostopali preko brskalnika Chrome, na
drugem mestu z 12,6% Safari, 8,84 % pa preko Firefox.

Slika 5: Uporaba brskalnikov
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Skoraj polovica uporabnikov je na našo spletno stran prišla organsko (48,4%) z iskanjem
ključnih besed (miren kras, mirenski grad, kras kros, kras karso, koronaekspresija) v spletnih
brskalnikih. 35,6% uporabnikov je stran obiskalo direktno iz ciljnih strani (natečaj, publikacije
pomnik
miru/obisk
pomnika
miru,
prenočišča,
sanjava
popotnica),
10,91% uporabnikov iz referenčnih strani – povezav (primorske.si, vitavera.si, siol.net,
mojaobcina.si,
slovenia.info,
miren-kostanjevica.si,
visitkras.info,
potmiru.si,
dogshowvrtojba.si, vipavskadolina.si), 3,6% uporabnikov na podlagi povezav preko
elektronske pošte, 2,9% pa iz naslova socialnih omrežji (Facebook, Instagram).

Slika 6: Kanali
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Najbolj iskane rubrike spletne strani Miren Kras so bile: osnovna pristajalna stran (14,92%),
prenočišča (8,24%), literarni natečaj Koronaekspresija (8,02%), Obisk Pomnika miru (4,92%),
Aktivno(4,30%), Publikacije (4,16%).

FACEBOOK, INSTAGRAM in YOUTUBE:
Z letom 2020 je za upravljanje in pripravo vsebin za socialne medije zadolžena oseba znotraj
ekipe TMK, pri čemer smo znižali prvotne stroške zunanjega izvajalca. V letu 2020 so bile vse
objave na socialnih omrežjih ne plačljive, kar je vplivalo na t.i. organsko in nekoliko bolj
počasno rast sledilcev na vseh kanalih. Za pospeševanje pridobivanja sledilcev smo uporabili
naslednje prijeme:
-

aktualno, redno tedensko objavljanje;
sezonsko prilagojene vsebine;
objave facebook in instagram story-es – kar 58 objav;
iskanje dobrih image fotografij uporabnikov IG / FB in repost na naših kanalih;
analiza in uporaba pravih ključnikov #;
označevanje drugih uporabnikov IG /FB za deljenje naših vsebin;
video objave in life streaming dogodkov;
skrbna priprava vsebin za aktivno sodelovanje/reakcijo sledilcev;
proaktivna komunikacija (odgovori na vprašanja, reagiranje na navedbe/oznake)

V letnem akcijskem načrtu smo zasledovali cilj dosega: 500 sledilcev na IG in 2000 všečkov
Facebook strani. Do sedaj smo uspeli doseči 407 sledilcev na IG in 1079 všečkov na IG.
Primanjkljaj sledilcev lahko pripišemo tudi COVID obdobju – ki je vplivalo na izpad velikih
javnih dogodkov, katerih promocija v veliki večini poteka tudi prek socialnih omrežji in
posledično pridobitvi dodatnih sledilcev iz tega naslova. Odsotnost plačljivih objav je drugi
razlog za počasnejšo rast sledilcev. V letu 2020 žal nismo imeli veliko sredstev za vlaganje v
image podobo destinacije v obliki krajših video in fotografskih posnetkov ali kampanje s
posameznimi vplivneži, ki so v takih vizualnih medijih ključni in s svojo kakovostjo in
atraktivnostjo pritegnejo pozornost sledilcev.
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Splet
ni kanal

Facebook

Ocena
2019

Ključne ugotovitve

Možnost za izboljšave

Počasno
pridobivanje Postavitev
digitalne
sledilcev
strategije
in
Oktober 2018 = 0
marketinškega koledarja.
November 2019 = 782
Prevzem nalog digitalnega
Ni plačanih objav, samo marketinga znotraj ekipe
organski doseg.
zaposlenih.
Naključno objavljanje, ni Redne objave, povdarek
komunikacijskega plana.
na vsebini objav. Več video
objav.
Delo zunanjega izvajalca

ANALIZA LETO 2020
Za objave zadolžena
oseba znotaj ekipe TMK.
Redne,
aktualne
in
sezonsko bazirane objave.
Hitrejše
sledilcev
všečkov.

pridobivanje
in
njihovih

Ni plačanih objav, še
vedno pretežno organski
doseg.
Oktober 2020: 1079
všečkov, 1146 sledilcev

Počasno
pridobivanje
sledilcev
Junij 2018 = 0
November 2019 = 266
sledilcev

Instagram

Youtube

Postavitev
digitalne Za objave zadolžena
strategije
in oseba znotaj ekipe TMK.
marketinškega koledarja.
Redne,
aktualne
in
Prevzem nalog digitalnega sezonsko bazirane objave.
marketinga znotraj ekipe
Ni plačanih objav, samo zaposlenih.
Hitrejše
pridobivanje
organski doseg.
sledilcev
in
njihovih
Redne
in
frekventne všečkov.
Objave
niso
redne, objave ob dnevih in urah z
sporočilnost ni enotna.
večjim dosegom.
Ni plačanih objav, še
vedno pretežno organski
Delo zunanjega izvajalca.
Več objav na stories in doseg.
videi.
Izredno malo objav v Reposti objav sledilcev.
Oktober
2020:
407
stories.
sledilcev, 58 story-es
objav.

Kanal aktiviran Nov 2019.
Več video vsebin.
Trenutno nima lastnih Več deljenja videovsebin.
produkcijskih filmov.
Trenutno nima sledilcev

Na kanal naloženih več
video vsebin.
Št. Naročnikov: 5
Št. Posnetkov: 9
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1.2.

DREVO ZA CERJE:

SPLETNA STRAN:

Spletna stran www.drevozacerje.si je zaživela septembra 2020 v sklopu vseslovenske
kampanje za pomoč pri zbiranju sredstev za pogozdovanje pogorelega območja Parka miru na
Cerju. Primarno zasnovana kot platforma za nakup sadik dreves in donacijo sredstev, hkrati
deluje kot aktiven medij preko katerega sporočamo o zbranih sredstvih, donatorjih in
aktivnostih, ki jih v sklopu kampanje izvajamo. Trenutno je spletna stran dostopna le v SLO
jeziku, v letu 2021 pa je predviden prevod še v angleško različico. Leto 2020, ki ga je
zaznamoval prihod virusa COVID- 19 je bistveno vplival tudi na odpoved številnih terenskih
aktivnosti sajenja, ki smo jih skušali spodbujati tudi preko spletne strani Drevo za Cerje.
V obdobju 1.1.- 1.11.2020 je spletno stran uporabilo 1.129 uporabnikov od tega 1192 novih
uporabnikov. Število ogledov strani znaša 3.085 povprečen čas ogleda pa 1,23min. Med
uporabniki strani prednjačijo Slovenci 61,53%, sledijo jim ZDA 6,32%, Italijani 6,23%.

Slika 7: Uporabniki spletne strani Drevo za Cerje v obdobju 1.1.- 1.11.2020
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Velik del uporabnikov 36,3% je do spletne strani dostopalo direktno preko ciljnih strani
(donatorji, prispevaj, aktualno), 32,3% preko organskega iskanja skozi ključne besede (bor,
drevo bor, drevo s korenino, drevo za cerje, info drevo za cerje, izlet na cerje), 26,7% ljudi je
do spletne strani prišlo skozi referenčne kanale (mirenkras.si, visitkras.si, vipavskadolina.si,
frontlab.si, vrabcekupanja.si, najdi.si, siol.net) 4,8% uporabnikov pa je spletno stran obiskalo
na podlagi informacije iz socialnih omrežji (Facebook in Instagram).
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INSTAGRAM:
Instagram profil Drevo za Cerje smo odprli konec oktobra 2019 z namenom aktualnega
poročanja o vseh aktivnosti v povezavi z kampanjo drevo za Cerje. Profil je primarno usmerjen
v slovensko publiko, kar je povezano tudi s spletno stranjo, ki je trenutno dostopna samo v
slovenskem jeziku. Ob prevodu spletne strani, bodo tudi objave na IG profilu postale
dvojezične zaradi lažje sledljivosti. Profil danes šteje skupaj 110 sledilcev. Za pospeševanje
promocije profila ni bilo namenjenih posebnih sredstev zato so vse objave in sledilci organski.
Žal je na pestrost objav vplival tudi prihod virusa COVID – ki je oklestil planirane akcije
pogozdovanja in s tem pomanjkanje novega kvalitetnega foto materiala. V tem letu so objave
pretežno skoncentrirane na prikaz fotografij PREJ/POTEM, skozi katera sledilce spominjamo
na pretekle aktivnosti in prikazujemo napredovanje posajenih dreves in zbranih sredstev.
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1.3.

ČAS ZA VAS – BRDA. VIPAVSKA DOLINA. KRAS:

SPLETNA STRAN:
V sklopu okrevanja po 1. valu Covida, ki je dodobra načel spomladansko turistično sezono
2020, smo se z namenom pospeševanja koriščenja turističnih voucherjev v destinacijah Brda,
Vipavska dolina in Kras povezali v skupno promocijsko kampanjo ČAS ZA VAS – BRDA.
VIPAVSKA DOLINA. KRAS. Kampanja je bila v prvi fazi namenjena slovenskim gostom, ki so
počitnikovali na območju zgoraj omenjenih destinacij. Lansirali smo jo v začetku meseca julija,
pri čemer smo zagonska sredstva namenili postavitvi pristajalne strani – https://brdavipavskadolina-kras.si/ v sklopu katere so zajete; Znamenitosti, Degustacijske točke,
Nastanitve
in
tedenski
urnik
posameznih
ogledov
in
degustacij.
V septembru smo spletno stran nadgradili še z angleško različico za tuje goste.
Promocija kampanje je potekala preko socialnih omrežji (facebook, instagram, newsletter,…)
vseh vključenih DMMO- jev, pri čemer smo izvedli 2 enotni najavi (FB in IG storyes - julij 2020
– najava kampanje, september 2020 – povabilo v 3 žlahtne dežele). Dodatna sredstva za
digitalno promocijo kampanje v letu 2020 niso bila namenjena.
Spletna stan je od julija – novembra obiskalo 5879 uporabnikov od tega je bilo 5877 (85%)
novih uporabnikov. V danem obdobju je bilo 34.551 ogledov spletne strani, povprečna seja na
uporabnika znaša 1,34 s povprečnim trajanjem 3:36 min.

Slika 8: Analiza obiska spletne strani BVDK 1.1.- 1.11.2020
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Največji delež uporabnikov spletne strani predstavlja slovenski trg (94,76%), sledi jim ZDA
(0,78%), Italija (0,68%), Kitajska (0,60%), Hrvaška (0,54%) z manjšimi odstotki še Nemčija,
Nizozemska, Avstrija, Finska in Belgija. Večji delež slovenskih uporabnikov lahko
interpretiramo z dejstvom, da je bila kampanja v prvih 3h mesecih usmerjena pretežno na
slovenski trg, s prevodom pristajalne strani pa so se odprla zanimanja tudi na bližnjih EU
trgih ter daljnih trgih (ZDA, Kitajska).

Kampanja je največ zanimanja požela v Osrednji Sloveniji – Ljubljana z okolico (53,85%),
sledijo Maribor (4,84%), Koper (2,17%) z manjšimi odstotki Kranj, Celje in Novo Mesto.

Slika 9: Slovenska ciljna skupina uporabnikov.
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Od bližnjih EU tržišč so morda za nas najbolj zanimive ciljne skupine uporabnikov iz Italije,
Nemčije in Avstrije. Pri čemer je v Italiji kampanja dosegla predvsem uporabnike iz območja
severne in severovzhodne Italije (Milano, Udine, Vicenza, Benetke, Verona, Bologna,
Gorica), v Nemčiji območje (Hamburg, Bavarska, North Rhine-Westphalia, BadenWurttemberg, Lower Saxony) v Avstiji pa območje (Dunaj, Styria, Carinthia, Spodnja in
zgornja Avstrija). Zanimivi so tudi potencialni novi trgi, ki jih predstavljajo države kot so
Nizozemska (severna in južna nizozemska), Finska (Helsinki), ter Belgija (Bruselj, Etterbeek,
Hasselt).
V 49,87% so se uporabniki posluževali brskalnika Chrome, 14,87% Safari, 11,38% Android
Webview, 8,7% Samsung internet.

46,7% uporabnikov je do spletne strani dostopalo direktno preko ciljnih strani (urniki,
nastanitve, znamenitosti/vila vipolže, znamenitosti/alma house, znamenitosti/ kobilarna
lipica,…) 28,5% je bilo organskega dosega s ključnimi besedami (čas za vas, www.brdavipavskadolina-kras, aldila art rooms, alma house medana, brda- degustacije,…) 12,9% je
na spletno stran prišlo preko promocije na socialnih omrežjih (FB in IG), 11,9% pa iz
referenčnih kanalov (perla-novagorica.si, mojaobcina.si, visitkras.info, vipavskadolina.si,
mirenkras.si, hotelsabotin.si, hotellipa.si, parknovagorica.si,…).
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Slika 10: BVKD – Kanali

Najbolj iskane podstrani so bile; Urniki (7,56%), Nastanitve (4,20%) pri znamenitostih so
izstopale Vila Vipolže, Šmartno, Sabotin Park miru, Galerija Alma House, Štanjel in
Škrateljnova domačija.
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Za podrobnejše informacije v povezavi s poročili o spletni strani in socialnih omrežjih Miren
Kras glej priložen letni akcijski načrt 2020 ter Google analitics poročila ta posamezni mesec.
Pripravila: Anja Sedevčič Lasič, svetovalka za turizem in kulturo
November, 2020.
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