
Vabimo vas na delavnico 

OBLIKOVANJE NOVIH INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV 

VODILNE DESTINACIJE ZGORNJA SAVINJSKE DOLINE, 

ki bo 28. novembra 2018 ob 12. 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 deležniki boste v okviru delavnice pridobili usmeritve 

razvoja lastnih produktov, ki jih prinaša Strategija trajnostne 

rasti slovenskega turizma 2017-2021 (v nadaljevanju Strategija) 

in skupaj z usmeritvami strokovnjakov oblikovali nove integralne 

turistične produkte. Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina 

(v nadaljevanju VD ZSD) je po Strategiji del makroregije Alpska 

Slovenija in se bo skladno s tem usmerila v turistične produkte: 

počitnice v gorah, outdoor, poslovna srečanja in dogodki.

Z razvojem produktov bo VD ZSD poudarjala pomen 

trajnostnega turizma in ustvarjanja doživetja z višjo dodano 

vrednostjo, kar bo lahko pripomoglo k višji potrošnji tujih 

gostov v destinaciji. Celotna VD ZSD se bo razvijala v smeri 

Slovenia Green. Zelena. Aktivna. Zdrava. S tem želimo doseči 

trajnostno krepitev zadovoljstva turistov, obiskovalcev in dvig 

konkurenčnosti VD ZSD.

PROGRAM DELAVNICE:

12:00–12:30

1. Kakšne produkte oblikovati skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021?

2. Kako oblikujemo 5-zvezdična doživetja?

3. Primeri oblikovanja 5-zvezdičnih doživetij v praksi.

od 12:30 dalje

4. Praktični primeri: Kako bomo izvedli to v praksi?

V okviru delavnice bomo pričeli skupaj z vami oblikovati nove nosilne integralne 

turistične produkte VD ZSD (skladno s Strategijo), ki so usmerjeni na tuje trge 

Nemčija, Nizozemska in Hrvaška:

— Počitnice v gorah (celoletne aktivne počitnice v gorah 

    za pare in družine: doživetja narave, aktivnosti, wellness in 

    sprostitev), 

— Outdoor (celoletni aktivni športi v naravi, kot so kolesarjenje, 

    pohodništvo, vodni športi, smučanje… – kot osrednji motiv 

    prihoda). 

VLJUDNO VABLJENI!

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

V A B I L O #2

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


