
Vabimo vas na delavnico 

OBLIKOVANJE PRIVLAČNIH

REGIJSKIH INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV, 

ki bo 28. novembra 2018 ob 9. uri,

v sejni sobi SAŠA-ORA d.o.o. 

(Savinjska cesta 2, Nazarje).

Delavnico bodo izvajali strokovnjaki na področju trajnostnega 

turizma iz Zavoda Tovarna trajnostnega turizma. 

Turistični ponudniki boste v okviru delavnice pridobili znanja 

za ustvarjanje zelenih sonaravnih produktov skladno s trendi 

trajnostnega razvoja in z namenom pridobitve nadaljnjih 

poslovnih priložnosti (samostojno in skupaj z ostalimi turistični 

deležniki) in ustvarjanja zelenih delovnih mest, predvsem za 

brezposelne mlade.

Z delavnico bomo naredili en korak dlje k našemu cilju, ki je 

oblikovati 11 ključnih vodilnih sonaravnih integralnih turističnih 

produktov, ki bodo tematsko povezovali turistične ponudnike ter 

naravno in kulturno dediščino v turistični destinaciji SAŠA regije.

PROGRAM DELAVNICE:

9:00–9:30

1. Kaj je delni in kaj celoviti (integralni) turistični produkt?

2. Kaj definira trajnostni turistični produkt?

9:30–10:00

3. Primeri oblikovanja celovitih turističnih produktov.

od 10:00 dalje

4. Praktični del

Kot logično nadaljevanje delavnice 6. novembra 2018 na 

temo Analiza obstoječih produktov in programov v SAŠA regiji 

(poročanje Poseben dan, zavod za pristna doživetja) bomo 

aktivno in kreativno »zavihali rokave« in pričeli z oblikovanjem 

celovitih turističnih produktov v skupinah: 

— Aktivna doživetja (outdoor),

— Počitnice v gorah,

— Zdravje, wellness in dobro počutje,

— Vodne zgodbe Kamniško-Svinjskih Alp (predstavitev in 

    priprava ITP).

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA

Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija d.o.o.

NAJAVA

Že vnaprej si rezervirajte tudi termin za dvojček delavnic 

oblikovanja turistične identitete naše regije in trženja vaše 

ponudbe pod okriljem naše skupne znamke, ki bo 6. decembra 

2018 ob 9. uri v prostorih SAŠA-ORA.

9:00-12:00: Skupna turistična identiteta in zgodba SAŠA regije 

12:00-15:00: Oblikovanje skupnega imena, identitete in tržnega 

nastopa SAŠA regije

Izvajalec bo vodilna slovenska Agencija za razvoj in 

marketing v turizmu Nea Culpa. 

Delavnica se izvaja v okviru operacije TURIZEM SAŠA, ki jo sofinancira Evropska unija s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje. Operacija se izvaja v okviru izvajanja Program razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP) 2014-2020, ukrepa M19 LEADER.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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