Sporočilo za medije

PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DIGITALNO TURISTIČNO PROMOCIJO DESTINACIJE
MARIBOR - POHORJE
Nova priložnost za prepoznavnost Maribora in destinacije Maribor - Pohorje

(Maribor, 3. julij 2018) Zavod za turizem Maribor - Pohorje je na razpisu Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo pridobil sredstva v vrednosti do 202.500,00 EUR, ki bodo namenjena digitalni
promociji turistične destinacije Maribor - Pohorje. Ključne aktivnosti projekta z nazivom »Razvoj in
promocija turistične ponudbe destinacije Maribor - Pohorje« vključujejo vzpostavitev novega portala
turistične destinacije Maribor - Pohorje, digitalno promocijo in oglaševanje ter razvoj produktov na
področjih počitnice v gorah, aktivnosti na prostem ter poslovni turizem in srečanja.
Glavni cilji in aktivnosti leto in pol trajajočega projekta Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, ki ga je ob prijavi
podprlo 30 predstavnikov turističnega gospodarstva in drugih organizacij, so:
-

-

-

Izboljšanje digitalne predstavitve destinacije Maribor - Pohorje:
Za potrebe višje kakovosti storitev in boljšo prepoznavnost destinacijskih produktov bo Zavod
vzpostavil novo spletno stran, ki bo omogočala tudi rezervacije storitev in nakup produktov. Spletna
stran bo ob obstoječih jezikovnih različicah (slovenski, angleški in nemški) prevedena tudi v italijanski
jezik.
Izboljšanje proaktivne komunikacije turistične ponudbe na družbenih omrežjih:
Digitalna kampanja na novih trgih, ki so Nemčija, Francija in Italija (trgi, na katerih digitalnega
oglaševanja Zavod še ni izvajal), preko družbenih omrežij Instagram in Facebook ter s pomočjo
komunikacijskih kanalov Google in YouTube.
Razvoj integralnih turističnih produktov počitnice v gorah in aktivnosti na prostem ter poslovni
turizem in srečanja
Produkta počitnice v gorah in aktivnosti na prostem spodbujata trajnostno mobilnost (odkrivanje
doživetij peš in/ali s kolesom). Aktivnosti bodo potekale po obstoječih tematskih, pohodnih,
kolesarskih in drugih poteh in tako ne bodo imele negativnega vpliva na naravno dediščino in biotsko
raznovrstnost. Programi na področju poslovnega turizma in srečanj bodo vključevali petzvezdična
doživetja na reki Dravi, vinorodnih gričih in zelenem Pohorju, v povezavi z doživetjem vrhunske
kulinarike destinacije.

Doris Urbančič Windisch, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje: »Ob prijavi na razpis
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo si zastavili visoke, a neizbežne cilje, v kolikor
želimo v Mariboru in njegovi okolici držati korak z vodilnimi slovenskimi turističnimi destinacijami.
Domala neštete možnosti in priložnosti prisotnosti na svetovnem spletu in družbenih omrežjih
narekujejo hitro odzivnost in potrebo po strokovno usposobljenemu kadru na področju digitalnega
marketinga. Hkrati pa nam nalaga, da se regionalno povezujemo in krepimo vzajemno sodelovanje,
brez katerega je oblikovanje butične, petzvezdične ponudbe, kot je zastavljena v turistični strategiji na
nacionalni ravni, nemogoče. Z razpisom pridobljena finančna sredstva so tako pomembna pridobitev
za vse turistične deležnike, njihova morebitna izguba pa bi bila velik udarec tako za mariborske kot
okoliške turistične in s turizmom povezane ponudnike.«
__________________
Dodatne informacije:
Vesna Horvat, pomočnica direktorice Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, T: 02 234 66 05,
041 922 746, E: vesna.horvat@maribor.si
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