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KLJUČNE AKTIVNOSTI SEKTORJA
 2017: Partnerstvo Eurosport in velika GLOBALNA DIGITALNA KAMPANJA 

 2018/2019: Globalna digitalna kampanja v manjšem obsegu in fokusirana 

vsebinska image kampanja (storytelling pristop)

 Raziskave in razvoj INOVATIVNIH KONCEPTOV predstavitev 

(digitalni, publikacije, izdelki) 

 2017: Razvoj in upravljanje DRUŽBENIH OMREŽIJ STO

 2018/2019: Večji poudarek dan influencerjem in deljenjem vsebin

 2017: Razvoj vsebin (fotografije, videi, animacije, publikacije, izdelki …)

 2018/2019: Poudarek dan dvoletni tematiki KULTURA

 2017: Razvoj KOMUNIKACIJSKIH STRATEGIJ v PRu na tujih trgih

 2018/2019: Večji poudarek dan sodelovanju s tujimi PR agencijami in 
povezovanju z influencerji



KLJUČNE AKTIVNOSTI SEKTORJA

SPLETNI PORTAL WWW.SLOVENIA.INFO

TRENUTNO STANJE (jan-maj 2017):

 Čas obiska in stopnja ogleda ene strani se je povečala za  2/3 ( > 3 min.)

 Povečan obisk mobilnih uporabnikov za 65%

 Število klikov na zunanje povezave do ponudnikov: 150.000 

 Število klikov na pdf publikacije/dan = 100

 Število klikov na Tripadvisor značke ponudnikov: skoraj 10.000

 Število prenosov PDF dokumentov: 3.000

RAZVOJ 2018/2019:

 Personalizacija skladno s personami CS slovenskega turizma

 Nadgradnja z orodji umetne inteligence, t.i. learning machine

(osebni e-asistent)

 Multimedijska obogatitev (videi, 3600 posnetki, time-lapsi …)

http://www.slovenia.info/


PARTNERSTVO EUROSPORT
 Kolesarska dirka Po Sloveniji (Tour of Slovenia 2017): 15. in 18. junijem 2017

 Premierno predvajana na Eurosportu, v živo, z več kot 6 urnim programom

 Partnerji: Adria Mobil d.o.o., KK AM, STO, SPIRIT in 8 destinacij

 Ciljne skupine: aktivni oddih, konkretno za kolesarjenje zainteresirana 

javnost v Evropi,  še posebej v Franciji, Italiji, Avstriji, Rusiji …, poslovne in 

športne javnosti ter mediji 

 Oglaševanje preko TV kanala Eurosport 1 in 2: 280 x 30 sekundnih TV spotov, 

in 3 mio prikazov spletnih bannerjev od tega je 159 spotov in 1,7 mio 

bannerjev za promocijo slovenskega turizma, 

 Pričakovani TV učinki: doseg 60 milijonov gledalcev po Evropi in dodatno še 30 

milijonov gledalcev drugod po svetu



GLOBALNA DIGITALNA KAMPANJA 2017
 Uporaba obstoječe kreativne rešitve: Slovenia. Make new memories. * * * * * 

Ključni cilj: Dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije 

in povečanje možnosti izbire Slovenije kot preferenčne turistične destinacije

 Utrjevanje sporočila trajnostno naravnane Slovenije: Zelena. Aktivna. 

Zdrava. Slovenija. Krepitev blagovne znamke I feel Slovenia: logotip, 

#ifeelsLOVEnia

 Digitalno oglaševanje kampanje na vseh ključnih spletnih komunikacijskih 

vozliščih (tematski spletni portali, družabna omrežja, iskalniki)

 Povečanje dosega, interakcij in različnih vrst konverzije 



PRORAČUN V LETU 2017

 GLOBALNA DIGITALNA KAMPANJA:  Celotna vrednost medijskega zakupa v letu 

2017: 3.020.000,00 € z DDV

 Finančni presek po vrstah medijev v € za globalno digitalno kampanjo: 

Vrsta medijev

Vrednost z 

DDV v € Delež 

Spletni portali 2.185.000 72,35%

… programatic 565.000 18,71%

Družabna 

omrežja 605.000 20,03%

Iskalno 

oglaševanje 230.000 7,62%

SKUPAJ 3.020.000 100,00%



POUDARKI

 13 trgov oz. skupin trgov (novi: Finska, Španija in Kitajska; umaknili smo 

Hrvaško in Srbijo), Novost: BBC in CNN

 Vrste medijev: spletni portali, programatično oglaševanje, družabna omrežja 

(novo LinkedIn), iskalno oglaševanje

 cilj: awareness na oddaljenih trgih, na bližnjih pa povečati možnosti izbire 

Slovenije kot preferenčne turistične destinacije  (t.i. consideration) in 

povečati prodajo

 časovnica: od konec aprila do novembra 2017 (6 zaokroženih valov)

 vabilo STG za oddajo paketov (prvi v marcu, drugi v maju, TRETJI AVGUSTA)



CILJI KAMPANJE IN PRVI REZULTATI

 Display in vsebinsko oglaševanje na spletnih portalih: CILJ: 33,5 mio 

unikatnih uporabnikov ( Avstrija, UK, Francija/Švica, Madžarska, 

Češka/Poljska)

 Facebook: CILJ: 102.000 všečkov ( Madžarska, Češka/Poljska, Španija, 

Nordijske države)

 Instagram: CILJ: 10.000 všečkov in doseg 1,5 mio uporabnikov. CILJA ŽE 

DOSEŽENA! 

 YouTube: CILJ: 3 mio ogledov videov, trenutno beležimo 1,6 mio ogledov

 V-Kontakte: CILJ: 5 mio uporabnikov, trenutno 3,5 mio uporabnikov.

 LinkedIn: CILJ: 800.000 uporabnikov, realiziranih je 103.040 prikazov oglasa. 

 Iskalno oglaševanje na Google Search in Yandexu: število klikov znaša 

71.921, stran je obiskalo 58.029 različnih uporabnikov. 



65 PRISTAJALNIH STRANI (5 kategorij)



REZULTATI NA PRISTAJALNIH STRANEH

 Po dveh javnih pozivih smo zbrali skoraj 400 turističnih paketov

 Do danes je pristajalne strani obiskalo več stotisoč uporabnikov

 Na pop-up okno kampanje na slovenia.info samo v mesecu maju: 15.000 

klikov 

 Na spletni strani slovenia.info beležimo 106 % 

povečanje obiska



KREATIVNA REŠITEV V OGLASNIH SPOROČILIH



NOVE KREATIVE NA DRUŽBENIH OMREJŽJIH

Facebook Canvas



NOVE KREATIVE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Instagram



Število sledilcev:       65.859

Rast januar - maj:  + 28.730

Število interakcij:    382.861

Število sledilcev:     36.043

Rast januar - maj:   + 3.293

Število interakcij:    11.852

Število sledilcev:     422.108

Rast januar - maj:  + 30.992

Število interakcij:   262.336

DRUŽBENA OMREŽJA



KATALOGI 



PROMOCIJSKI IZDELKI



TRENDI – VIDEO VSEBINE 

http://www.raptmedia.com/customers/warner-bros-focus/

http://www.raptmedia.com/customers/warner-bros-focus/


PRIMER VIRTUALNE RESNIČNOSTI 

https://www.youtube.com/watch?v=_ENEtE81AOQ

https://www.youtube.com/watch?v=_ENEtE81AOQ


Uporabljajte #ifeelsLOVEnia in 

delite vaše vsebine z nami ;)

HVALA ZA POZORNOST


