Spoštovani!
Vabimo vas, da vključite vašo turistično ponudbo v projekt

»Odprta vrata Bele krajine«
Belo krajino skozi vse leto obiskujejo individualni gosti, katerim bomo z novim turističnim
produktom »Odprta vrata Bele krajine« ponudili še boljšo izkušnjo oz. doživetje v Beli krajini.
Na novem turističnem portalu www.belakrajina.si bomo turistično ponudbo individualizirali oz.
prilagoditi za vsakega gosta. S tem želimo individualne goste podrobneje seznaniti s turistično
ponudbo ter jim ponuditi možnost, da svoj obisk v Beli krajini predhodno načrtujejo.
Glede na to, da ste ponudniki turističnih storitev (rokodelci, čebelarji, vinarji, turistična kmetija,
muzej, galerija…), ki so namenjene za turiste, vas vabimo, da se vključite v omenjeni produkt.
Pogoj za vključitev je, da imate prostor oz. možnost sprejemanja obiskovalcev in določiti bi morali
dan oz. dneve ter ure, kdaj boste imeli skozi leto 'odprta vrata' (primer: ob četrtkih med 15.-18.,
sobota 11-13 itd. ).
Smisel celotnega sistema je, v kolikor še nimate, da bi imeli vsaj nekaj ur na teden odprta vrata
za posamezne turiste, ki bi si želeli ogledati vašo ponudbo. Na takšen način bomo dobili tedensko
mrežo ponudbe Bele krajine, ki bo vključevala posamezne ponudnike ter dogodke, ki se odvijajo
na določen dan.

Ponudniki, ki se boste odločili za sodelovanje boste objavljeni preko naslednjih promocijskih
storitev:
-

-

spletna stran www.belakrajina.si, pod rubriko 'Odprta vrata' (kontaktni podatki, GPS lokacija, QR koda s
podatki, dan in ure kdaj je odprto, navodila za pot do vas, kratek opis ponudnika in ponudbe pri vas,
ovrednoteno s cenami, fotografije, promocijski video, možnost dostopa za invalide, možnost sprejema gosta v
tujem jeziku…),
mobilna aplikacija,
tiskani izpis iz spletne strani,
vpis v Google Places geo-navigacijski servis Googla,
vpis v google my business
promocija na Facebook strani,
promocija v TIC-ih Bele krajine,
promocija produkta Odprta vrata Bele krajine na sejmu,
mesečna tiskovina/letak z navedbo kdaj je odprto.
Promocijski dogodek Dan odprtih vrat Bele krajine, kjer imajo vsi ponudniki naenkrat odprto,
Promocijski dogodek posebej za vsakega ponudnika, vsak teden eden,
Promocija v vseh kampih in drugih nastanitvenih kapacitetah v Beli krajini,
Zagotovljen obisk nekaj novinarjev preko leta,
promocija preko medijev – Belokranjec, www.radio-odeon.com,
ob zadostnem številu prijav organizacij Hop on-Hop of kombija oz. minibusa v poletnem času.

S pomočjo spletne aplikacije bo imel vsak posameznik ali družina možnost, da si ustvari svoj izlet
po Beli krajini za en ali več dni. Obiskovalec si bo tako natisnil list na katerem bodo naslednji
podatki:
-

kratek opis Bele krajine,
navodila za pot iz njegovega kraja (npr. Postojna) do začetne točke v Beli krajini in povezava med
posameznimi ponudniki (kot npr. ViaMichelin),
vreme in temperature ta dan,
ponudniki, ki imajo »Odprta vrata« na ta dan in
dogodki na ta dan v Beli krajini.

Individualni gost bo imel tako pred seboj tabelo s podatki, kdaj je kaj odprto in kakšna je
ponudba.
Na takšen način bomo:
-

omogočili individualnim gostom načrtovan izlet,
povečali prepoznavnost posameznega ponudnika,
pozitivno delovali na povečanju obiska tudi izven glavne sezone,
povečali prodajo izdelkov/storitev na domu,
promovirali posamezne ponudnike, ki lahko sprejmejo goste,
pridobili podatke za namene evalvacije in izboljšanje sistema,
povečali prepoznavnost ponudnikov med belokranjskimi obiskovalci
goste, ki kampirajo oz. preživljajo počitnice v Beli krajini, kot tudi individualne goste in družine v pomladenm
in jesenskem času pripeljali k ponudnikom.
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Vabimo vas, da se vključitve v projekt »Odprta vrata Bele krajine«.
Torej določite dan/dneve in ure kdaj boste lahko sprejemali goste. V kolikor določen čas ne bi
mogli imeti odprto (npr. da greste na dopust) nam sporočite in za čas odsotnosti označimo vašo
ponudbo za nedosegljivo.
V nadaljevanju, kot nadgradnja projekta načrtujemo vzpostavitev vavčerskega sistema projekta
»Odprta vrata Bele krajine«.
V želji, da se v čim večjem številu odzovete na našo pobudo, vas bomo v prihodnjih dnevih
poklicali. Z namenom večje prepoznavnosti in promocije vas bomo tudi obiskali ter izdelali
promocijski film vaše ponudbe, ki bo na spletnih portalih dosegljiv v več jezikih ter vašo ponudbo
fotografirali.
Verjamemo, da nam bo na takšen način uspelo turistično ponudbo Bele krajine še izboljšati in
privabiti več individualnih obiskovalcev.
V kolikor se bi želeli vključiti v omenjen sistem ter si pridobiti vse ugodnosti, ki iz tega izhajajo,
nas o tem obvestite. Naknadno vam bomo o vpisu poslali prijavni obrazec ter vas osebno
obiskali.
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