KAMPANJA ZA DOMAČI TRG
PREDSTAVITEV KONCEPTA

Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z gospodarstvom, destinacijami, ambasadorji in
vplivnimi posamezniki, mediji in drugimi institucijami načrtuje izvedbo vseslovenske
komunikacijske kampanje Moja Slovenija z namenom spodbujanja prebivalcev Slovenije, da
dopustujejo doma in raziskujejo Slovenijo ter delijo svoja doživetja.
V obdobju po epidemiji – predvidoma ob začetku poletne turistične sezone, bo za okrevanje
gospodarstva pomembno zagotoviti rast domačega povpraševanja.

PRIMARNI CILJI KAMPANJE

POVEČANJE
ŠTEVILA
PRIHODOV IN
PRENOČITEV
DOMAČIH
TURISTOV

POVEČANJE
POTROŠNJE
DOMAČIH
TURISTOV

Spodbujanje okrevanja turističnega sektorja

SEKUNDARNI CILJI

SPODBUJANJE
RAZISKOVANJA
SLOVENIJE

PROMOCIJA
EDINSTVENIH
DOŽIVETIJ

OSVEŠČANJE O
POMEMBNOSTI
TURIZMA ZA
OKREVANJE
GOSPODARSTVA

IZPOSTAVITEV
SKRITIH
KOTIČKOV

PODPORA
SLOVENSKEMU
GOSPODARSTVU

PROMOCIJA
LOKALNIH
STORITEV IN
IZDELKOV

POVRNITEV
MOČI, ENERGIJE
IN OPTIMIZMA

1

APRIL – MAJ 2020* (oz. do odprtja
hotelov)

2

MAJ 2020 – MAREC 2021

ČASOVNICA KAMPANJE

CILJNA SKUPINA – DOMAČI GOST
V letu 2018 več kot 4,5 mio potovanj
Slovencev, od tega 41 % v Sloveniji

Prenočitve domačih gostov po vrstah
občin v letu 2019
8%

na potovanje je odšlo 1.222.000
prebivalcev = 69 % (15+ let)
61 % vseh zasebnih potovanj v tujino
na Hrvaško
2,7 dni v povprečju prenočijo v
Sloveniji, 5,8 dni v tujini

Zdraviliške občine

4%
2%

Gorske občine
39%

Obmorske občine
Ljubljana

26%

Mestne občine
Ostale občine
20%

V letu 2019 so Slovenci predstavljali 25%
vseh prihodov (1,52 mio) ter 28% vseh
prenočitev (4,40 mio).
VIR: SURS

SEGMENTNE SKUPINE

RAZISKOVALCI

DRUŽABNIKI

MUZE

DOŽIVETJE
avanturisti, zeleni
raziskovalci, aktivne
družine, urbani
ozaveščeni;

DRUŽENJE
predane mame, aktivni
nostalgiki, brezskrbni
mladi, urbani potrošniki,
družabni foodieji;

SKRB ZASE
lepotni razvajenci, večno
mladi, sproščeni
eskapisti

Kampanja nagovarja domačega gosta.

PRIKAZ PRODUKTOV PO MD
POČITNICE V GORAH & OUTDOOR
GASTRONOMIJA
DOŽIVETJA NARAVE
TURIZEM NA PODEŽELJU
TERMALNA
PANONSKA
SLOVENIJA

ALPSKA
SLOVENIJA

SONCE & MORJE
ZDRAVJE & DOBRO POČUTJE
GASTRONOMIJA
KULTURA
DOŽIVETJA NARAVE
OUTDOOR
TURIZEM NA PODEŽELJU

LJUBLJANA
& OSREDNJA
SLOVENIJA

MEDITERANSKA
& KRAŠKA
SLOVENIJA

ZDRAVJE & DOBRO
POČUTJE
GASTRONOMIJA
TURIZEM NA PODEŽELJU
OUTDOOR
KULTURA
DOŽIVETJA NARAVE

KULTURA
GASTRONOMIJA
TURIZEM NA PODEŽELJU
OUTDOOR
DOŽIVETJA NARAVE

Nosilni produkti so označeni krepko.

KLJUČNI PRODUKTI
Najpomembnejši produkti iz perspektive vpliva na prihodke in atraktivnosti v situaciji

PRODUKT

SEGMENTN
A SKUPINA

MOTIV

CILJNA
SKUPINA

VSEBINE
KOMUNIKACIJE
sprostitev
krepitev imun. sist.
skrb za psihično/fizično
zdravje
zabava na zunanjih
bazenih
aquafun doživetja

ZDRAVJE &
DOBRO
POČUTJE
– WELLNESS

družabniki
muze

druženje
skrb zase

mladi pari
posamezni
ki
seniorji

ZDRAVJE &
DOBRO
POČUTJE –
AQUAFUN

družabniki
muze

druženje
skrb zase

družine
mladi
mladi pari

POČITNICE V
GORAH &
OUTDOOR

raziskovalci

doživetje

družine
mladi
mladi pari

pohodništvo &
kolesarjenje – skriti
kotički aktivnosti v
naravi
zelene nastanitve
(kampi, glampingi),
mindfulness,
gozdni selfness,

PARTNERJI

AMBASADORJI

SSNZ
VD

zaposleni +
ambasadorji, ki
jih predlagajo
partnerji

SSNZ
VD

Slovenia Outdoor
VD
gorski ponudniki, PZS
(varnost v gorah)

zaposleni +
ambasadorji, ki
jih predlagajo
partnerji

znani športniki,
fotografi, tujci, ki
živijo v Sloveniji,
tur. vodniki,

Najpomembnejši produkti iz perspektive vpliva na prihodke in
atraktivnosti v situaciji

PRODUKT

GASTRONOMIJA

MESTA
& KULTURA

DOŽIVETJA
V NARAVI

SEGMENTNA
SKUPINA

družabniki

družabniki

raziskovalci

MOTIV
POTOVANJA

druženje

druženje

doživetje

CILJNA
SKUPINA

pari
foodiji
družbe
družine

VSEBINA KOMUNIKACIJE

PARTNERJI

zdrava, lokalna hrana (pomen
samooskrbe),
outdoor gastronomija,
gastronomska doživetja,
nasveti za izlete. Apel – čas za
druženje, dolgo smo kuhali
doma – zdaj je čas za obisk
restavracij

restavracije – OZS,
JRE, Vivi, kmetije
(ZTKS), VD

mladi pari
družba
družine

raziskovanje mest
doživetja v povezavi s kulturo
(gradovi, muzeji, festivali), urbani
oddih, top znamenitosti in top
doživetja mest

družine
mladi
družba
mladi pari
zrelejši pari

kampi, glampingi, zelene
nastanitve, skriti kotički
wellbeing, mindfulness, gozdni
selfness
5* doživetja
trajnostni vidik

AMBASADORJI,
OBRAZI: chefi, kuharji,
vinarji, pridelovalci
lokalne hrane

ZZMS
VD
AMBASADORJI:
predstavniki kult. inst.
(igralci, glasbeniki),
mestni župani
kampi
glampingi
zelene nastanitve
VD
AMBASADORJI:
športniki, influencerji

Produkti z manjšim do srednjim vplivom na prihodke
PRODUKT

SONCE & MORJE

TURIZEM NA
PODEŽELJU

SEGMENTNA
SKUPINA

družabniki

družabniki

MOTIV
POTOVANJA

CILJNA
SKUPINA

VSEBINE
KOMUNIKACIJE

druženje

družine, mladi
pari,
posamezniki,
kasneje tudi
seniorji

možnost
klasičnih počitnic na
morju, ki jih lahko
popestrijo s 5*doživetji

družine

ponudba turističnih
kmetij, domača, lokalna
hrana, stik z živalmi,
pobuda kupujte
lokalno, dopustujte na
kmetiji

druženje

PARTNERJI

VD
AMBASADORJI:
športniki,
zaposleni v
turizmu
ZTKS
AMBASADORJI:
kmetje kot
pridelovalci
lokalne hrane,
vinarji

PARTNERSTVA
1. VODJA KAMPANJE
Slovenska turistična organizacija

2. KLJUČNI PARTNERJI V TURIZMU
Vodilne destinacije
Produktna združenja (SSNZ, KUS, OUTDOOR, ZZMS, ZTKS)
Turistično gostinska zbornica Slovenije
Združenje turističnih agencij Slovenije
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Turistična zveza Slovenije
Planinska zveza Slovenije
Podjetja v turizmu
Združenje turističnih vodnikov Slovenije
3. AMBASADORJI V TURIZMU
4. SLOVENSKI MEDIJI

5. DRUGI PARTNERJI
Ministrstvo za kmetijstvo
UKOM
Drugi

VODILNE DESTINACIJE
Ključne
naloge
destinacij
KLJUČNE
NALOGE

• PRIPRAVA VSEBIN- ITINERARJEV
• (Slovenia Trip Planner) 1-2 itinerarja na destinacijo
www.slovenia.info, pristajalne strani VD
• IZBOR AMBASADORJEV (znani Slovenci,
prepoznavni obrazi) + POVEZOVANJE Z
LOKALNIMI TURISTIČNIMI VODNIKI
• POVEZOVANJE S STG (paketi)
• OBJAVE NA NJIHOVIH DRUŽBENIH OMREŽJIH
& PROMOCIJA V SKLADU S CGP KAMPANJE
• Preko razpisa za sofinanciranje – sredstva za
promocijo na domačem trgu
Kontakt na STO: Maša Klemenčič

AMBASADORJI
(preko vseh partnerjev)
KLJUČNE
NALOGE IZBRANIH AMBASADORJEV
Naloge
ambasadorjev
PRIPRAVA KRATKE VIDEO IZJAVE
zakaj radi počitnikujejo doma, v Sloveniji (selfi video)
l
OBJAVE & DELITVE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH
uporaba ustreznih ključnikov in sloganov
NASTOPANJE V JAVNOSTI - MEDIJI

PROMOCIJA PAKETOV

KOMUNIKACIJSKI KANALI
KLJUČNI KOMUNIKACIJSKI KANALI STO
WWW.SLOVENIA.INFO
NEWSLETTER (SLO)

ALKA SLOVENIJ

DRUŽBENA OMREŽJA
T E R M A L N A (FB, IG, TW)
TTA

PANONSKA
SLOVENIJA

TISKANI MATERIALI

DRUGI KANALI & ORODJA
•
•

LJUBLJANA
& OSREDNJA
SLOVENIJA

slovenski mediji, ki bodo podprli kampanjo (TV, radio, tiskani & spletni mediji), oddaja Na lepše
komunikacijski kanali partnerjev v projektu
MEDITERANSKA
& KRAŠKA
SLOVENIJA

KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI
HERO VIDEO: montaža iz
videa Slovenia Green

Videi ambasadorjev –
zakaj radi dopustujejo v Sloveniji
TERMALNA

Videi
P A Nvodilnih
O N S K Adestinacij z napisi
S L Oin
V Eključnimi
NIJA
sporočili

Kratki video pozivi (15-30 sek.) za launch kampanje

Vključevanje zgodb turističnih
delavcev – Obrazi slovenskega
turizma

LJUBLJANA
& OSREDNJA
SLOVENIJA

Promocija paketov slovenskega turističnega
gospodarstva

Uporaba Slovenia Trip Planner-ja –
vodilne destinacije naklikajo itinerarije, ki jih
promoviramo preko družbenih omrežij in
vključimo na pristajalne strani VD

Nagradna igra z že določenim terminom
potovanja oz. oddiha za slovenske sledilce

Objave o pestrosti turistične ponudbe
v Sloveniji, ki ponuja številne
možnosti oddiha, tudi za
najzahtevnejše goste

Objave vezane na trajnost, skrb za okolje in sočloveka

HIERARHIJA VIZUALOV
1. KROVNI NIVO (glavni slogan, aktivacijski nagovor, #ifeelsLOVEnia, logotip IFS)
Komunicira STO
2. NIVO – PRODUKTI (glavni slogan, aktivacijski nagovor, #ifeelsLOVEnia, logotip
IFS + #hastag in logo produkta/produktnega združenja)
Komunicira STO, produktna združenja
Naloge ambasadorjev in STO
3. NIVO – VODILNE DESTINACIJE, PODJETJA (glavni slogan, aktivacijski nagovor,
#ifeelsLOVEnia, logotip IFS + #hastag in logo vodilne destinacije/podjetja)
Komunicira STO, vodilne destinacije podjetja
(Vodilne destinacije in podjetja dodajo svoj aktivacijski nagovor in logotip!)

SLOGAN
Moja Slovenija > Zdaj je čas.
Ideja v ozadju:
Navdušiti moramo tiste, ki bi sicer, če bi imeli možnost, odpotovali v tujino. To
so ljudje, ki imajo sicer radi Slovenijo, a jo puščajo na strani, ker je vedno tu
in čaka, da pride na vrsto. Nekoč, kasneje, ne zdaj, prej moram še tja in tja –
saj vemo, vsak ima svoj potovalni seznam…..in slabo vest/nemir, če ne
potuje na polno ob vsaki možni priliki. Ampak hej, dobra novica! ZDAJ JE
PRAVI ČAS, da doživimo tudi Slovenijo (brez slabe vesti, da kaj zamujamo).

SLOGAN
Sestavni deli slogana:
▪ Headline ZDAJ JE ČAS ima aktualnost in je akcijsko naravnan –
direkten call to action. Primeren je za čas, ko se bo zdravstveni del krize
končal: Zdaj je čas, v smislu tisti čas, ki si ga prej nikoli nismo vzeli.
▪ Vmesni del („aktivacijski nagovor“) se menja glede na produkt/vizual.
Poziva k dejanjem za posamezne segmente gostov (raziskovalci, muze,
družabniki) glede na njihove motive za potovanje.
▪ »Moja Slovenija« je kot nekakšen podpis na vsaki komunikaciji, ima
emocionalen naboj in je v tej kampanji stalnica.

