
Zgodba o soli 

Jadran Furlanič, 

Turistično združenje Portorož 



Lokalna destinacijska znamka in 

pripovedovanje zgodb 

• Pomlad 2013 

• Portorož    Portorož & Piran 

Pripovedovanje zgodb 

Prenova pozicije znamke 
 

Trajnostni turizem 

Novo trženj. in kom. orodje 



Pripovedovanje zgodb & 

novi visuali & prenovljen web  



Zgodba o soli → doživetja 



Zgodba o soli → doživetja 

• Naravna in kulturna krajina 
– Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Strunjan 

– prostorsko označevanje posebnosti, povezanih s soljo, na način 
pripovedovanja zgodb; ureditev Strunjanskih solin 

• Piran, mesto, ki je zraslo na soli 
– zgodovinsko mesto, arhitekturni spomeniki: Benečanka, skladišča soli 

Monfort … 

– predstavitev mesta skozi njegovo veličastno solno zgodovino, vključitev 
Tartinija in drugih posebnosti v zgodbo o soli 

• Kulinarika 
– Piranska sol, solni cvet; priprava jedi s piransko soljo: piranski brancin v 

soli, posebne sladice … 

– nove sodobne in tradicionalne jedi s Piransko soljo in solnim cvetom, 
znak za uporabo piranske soli 

• Wellness & spa 
– wellness na prostem – Spa Lepa Vida; Thalasso programi – Portorož, 

Bernardin, Strunjan 

– novi produkti 



Zgodba o soli → doživetja 

• Prireditve 
– Solinarski praznik, tek in pohod Povežimo soline  

– širjenje sodelovanja lokalnega prebivalstva 

• Darila in spominki 
– sol, solni cvet, solinsko blato, mlinček za sol, jedi v slanici  

– širjenje zanimivih spominkov, povezanih s soljo 

• Znamčenje 
– nov koncept predstavljanja znamke, prenovljena spletna stran, 

nosilni visuali 

– razvoj novih zgodb – ljudje, podjetniške zgodbe, vključevanje 
zgodbe o soli v predstavitve posameznih ponudnikov oz. deležnikov 

 



Turistične zgodbe so 

skupne ali pa jih ni 
Izvedeno: 
• 2 delavnici v decembru 2013 

• za vse deležnike  

• dober odziv lokalne skupnosti 

• Prenova komunikacijskih orodij za domači 
in tuji trg 

 

Prvi novi načrti: 

USP-ji → ESP-ji 
• postopna prenova komunikacijskih orodij 

• podpora pri razvoju podjetniških zgodb, 
povezanih s soljo 

• oblikovanje in komuniciranje novih zgodb o 
ljudeh in soli z lokalno skupnostjo 



Hvala za pozornost 

in vaše zrno soli. 


