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Letno potuje dobrih 30 mio Italijanov, kar je približno polovica vseh prebivalcev Italije. Med tistimi, ki si privoščijo dopust jih kar
80% le-tega preživi doma, preostalih 20% pa dopustuje v tujini. Z zabeleženimi več kot pol milijona prihodi italijanskih turistov
v letu 2016, Sloveniji pripada 8% tržni delež italijanskih turistov, ki počitnikujejo v tujini. 80% Italijanov dopustuje individualno,
le 20% si omisli organizirane počitnice. Italijani počitnikujejo izrazito sezonsko; slabih 70% (oz. 22 milijonov od skupnih 33
milijonov, ki sicer dopustujejo med junijem in septembrom) dopustuje avgusta. Glavni motiv za potovanje v tujino je spoznavanje
novih destinacij in kultur; med evropskimi destinacijami prednjačijo Francija, Španija, Hrvaška in Grčija, medtem ko med
oddaljenimi prednjačita ZDA in Tajska. Za Slovenijo je Italija največje emitivno tržišče. Italijani se v slovenijo radi vračajo zaradi
bližine in odličnega razmerja med kakovostjo in ceno slovenske turistične ponudbe.

Naše promocijske aktivnosti na avstrijskem tržišču bomo
geografsko osredotočili na dežele Koroško, Štajersko in mesto Dunaj z okolico (Dunaj, Spodnja Avstrija, Gradiščansko).

Nemčija predstavlja tretji najmočnejši turistični trg na svetu (za ZDA in Kitajsko) in največji evropski trg s skoraj 70 milijoni
potovanj daljših od 4 dni in s 77 milijoni krajših potovanj, za katere Nemci porabijo okoli 90 milijonov evrov. Zanimivo,da nemški
trg, visoki potrošnji navkljub, ostaja precej tradicionalen, ko gre za način odločanja o nakupu turističnih proizvodov. Nemški
organizatorji potovanj še vedno večino svoje ponudbe prodajo preko klasičnih agencij (60 – 80% delež), v manjši meri pa raste tudi
nakup preko spletnih agencij. Tako kot za celotno Evropo, je tudi za Nemčijo značilno staranje prebivalstva. Čeprav bodo v bodoče
najmočnejša skupina turistov prav seniorji in t.i. »best agerji«, pa se krepi tudi segment mladih do 30 let. Ko gre za izbiro počitniških
destinacij se tretjina Nemcev odloči za dopustovanje doma, tretjina za oddih na Mediteranu, zadnja tretjina pa se razporedi po vseh
preostalih svetovnih destinacijah.
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Na osnovi podatkov VCIOMa (Vseruski center za preučevanje javnega mnenja) je turistično leto 2016 zaznamovalo zlasti
varčevanje in odstop od načrtovanih potovanj v tujino. V času poletnih mesecev je letni dopust koristilo zgolj 55% prebivalcev.
Glede na leto poprej se je število prebivalcev, ki so koristili dopust, a so ostali doma, povečalo za 7%. Sicer je okoli 65% ruskih
državljanov dopust preživelo znotraj meja domovine, v tujino je odpotovalo le 7% ruskih državljanov. Ključna razlika med letoma
2015 in 2016 je v spremembi turističnih tokov; tradicionalni ruski destinaciji Turčija in Egipt sta zabeležili strm padec obiska
ruskih turistov. Na splošno je zaradi nižanja kupne moči in šibkega rublja v prvi polovici 2016 glede na enako obdobje 2015 prišlo
do 13% padca števila ruskih turistov, ki so dopustovali v tujini. Ruski gost je usmerjen v ponudbo visoke kategorije, potuje
predvsem z namenom poletnega počitnikovanja (produkt sonca in morja), prav tako tudi v t.i. spa destinacije kamor sodi tudi
Slovenija. Naše promocijske dejavnosti bodo usmerjene v krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije in v
sodelovanju s partnerji iz slovenskega turističnega gospodarstva ter ključnimi organizatorji potovanj.

Francija predstavlja izjemen turistični potencial, ki izvira iz velikosti 66 milijonskega tržišča ljudi z največjim številom dni dopusta
na svetu. Za Francoze je značilno, da imajo minimalno 5 tednov letnega dopusta, v povprečju kar 7,5 tednov. V preteklem letu je
na letni dopust odpotovala okoli 80% Francozov, v tujino jih je odpotovalo 35% oz. 1,3 milijona. Evropske destinacije sprejmejo
okoli 70% Francozov, ki potujejo v tujino. Tudi za francoski trg je značilen preobrat pri izbiri turističnih destinacij; geopolitični
nemiri so razlog za opuščanje obiska nekdaj priljubljenih afriških destinacij kot so Maroko, Tunizija, Egipt. Francozi zdaj raje
posegajo po bližnjih in varnejših južnoevropskih destinacijah. Ko gre za izbiro počitniške destinacije, pa si kriteriji izbora sledijo
v naslednjem vrstnem redu: ohranjenost narave in možnost raziskovanja le-te (86% odgovorov), prijazne klimatske razmere,
dostopne cene, pestrost ponudbe, kakovost nastanitvenih kapacitet, zgodovinska dediščina, kulinarika, varnost, kultura, aktivnosti
v naravi (50% odgovor).

Skupni obseg belgijskega tržišča je ocenjen na 10,5 milijona daljših potovanj (trajanje najmanj štiri dni) ter 5,5 milijona krajših
potovanj. V povprečju vsak Belgijec potuje 1,6 krat letno. Znotraj Belgije je realiziranih dobrih 18% vseh dopustovanj, kar 82%
Belgijcev pa dopust preživi v tujini. V času poletne sezone (julij in avgust) se odvije kar 80% vseh dopustovanj, v zadnjih letih pa
se opaža trend, da vse več Belgijcev dopust preživi tudi izven glavne sezone. Na račun spletnih rezervacij upada število rezervacij
preko turističnih agencij. Čas rezervacije pred odhodom se skrajšuje; okoli 50% vseh potovanj je prodanih tri do štiri mesece pred
odhodom. Glede namestitvenih kapacitet Belgijci še vedno najraje posegajo po hotelih s tremi ali štirimi zvezdicami; priljubljeno
pa je tudi kampiranje. Glavni potovalni motiv je t.i. »pasivna rekreacija« (52,45). Med priljubljene aktivnosti sodijo: obisk mest in
vasic, dolgi in kratki sprehodi, plavanje in sončenje; opazen pa je tudi porast zanimanja za gastronomijo.

Nizozemci letno ustvarijo več kot 35 milijonov potovanj, od tega 17 milijonov doma. Da Nizozemci radi potujejo dokazuje tudi
podatek, da je slabih 70% Nizozemcev bilo na letnem dopustu; skupaj so potrošili 16 milijard evrov, od tega 13 milijard v tujini in
3 milijarde doma. Čeprav je avtomobil eno izmed najbolj priljubljenih prevoznih sredstev v tujino, njegov delež vztrajno upada.
Nizozemci so lani na 3,5 milijona potovanj odšli z avtomobilom, z avionom pa na kar 6,1 milijona potovanj. Ko gre za dopustovanje
na Mediteranu, kamor sodi tudi Slovenija, avtomobil še vedno prednjači brez konkurence. Nizozemci so zelo digitalno usmerjeni,
spletne rezervacije že dosegajo 80% delež. Projekcije za Nizozemsko tržišče so pozitivne, pričakuje se tako nadaljnja rast potovanj
kot tudi potrošnje. Poudariti je potrebno, da je Nizozemski gost racionalen gost, zato se pričakuje izbira destinacij z ugodnim
menjalnim tečajem oz. nizkimi cenami.

Švicarji radi potujejo; zgovoren je podatek, da je v preteklem letu kar 88% prebivalcev Švice opravilo vsaj eno potovanje z nočitvijo;
v povprečju pa je prebivalec Švice opravil kar 3,1 potovanja letno. Potovanja v tujino v povprečju trajajo od tri do sedem dni,
najpogosteje pa potuje populacija v starosti med 25-44 leti ter 45 – 64 leti. Kot destinacijo Švicarji najpogosteje izberejo sosednje
ali pa Mediteranske države. Okoli 50% Švicarjev se na dopust odpravi z avtomobilom, med namestitvenimi kapacitetami pa
preferirajo nočitve v hotelih. Švica je ena najbogatejših držav na svetu in je politično in gospodarsko zelo stabilna; s številnimi
ukrepi skrbi za stalno potrošnjo in nizko stopnjo nezaposlenosti. To se odraža tudi v turističnem prometu in potrošnji, v 2015 je
povprečna turistična potrošnja znašala 126 € (doma 103 €, v tujini 140 €).

Kraljevina Danska je najjužnejša in površinsko najmanjša skandinavska država. Prognoze za dansko gospodarstvo so pozitivne,
vlada je sprejela številne ukrepe za nadaljnjo rast gospodarstva do leta 2025. Povprečna bruto danska plača znaša 3.950 €; zasebna
potrošnja je v porastu. Danci letno ustvarijo 9,2 milijona potovanj v tujin; prebivalci Danske, starejši od 15 let, v tujino potujejo
povprečno dvakrat letno, potovanje traja 7,1 dni, v času potovanja pa potrošijo okoli 1350 €. Med glavnimi motivi za odhod na
dopust je preživljanje časa z družino (47%), sonce ˘morje, oddih in rekreacija (28%), narava (24%), spoznavanje novih kultur
(16%). Slabih 40% Dancev preferira nakup turističnih aranžmajev, prav tolikšen delež pa se raje odloči za samostojen nakup
vozovnic in nastanitvenih kapacitet preko interneta; preostalih 20% ostaja neodločenih.

Finci letno ustvarijo več kot 7,3 milijona potovanj v tujino. Prebivalci starejši od 15 let v tujino potujejo v povprečju 1,4 krat letno,
na potovanju ostanejo 4,9 dni, v času potovanja pa potrošijo okoli 1.177 €. Večji del Fincev (47,8%) se odloči za nakup turističnih
aranžmajev, manjši del (31,2) pa se odloči za samostojno rezervacijo pri prevoznikih in ponudnikih namestitev. Potovanja
največkrat rezervirajo na spletnih straneh turističnih agencij (44,7%), preko booking portalov (34,7%) ali neposredno pri
ponudnikih transportnih in namestitvenih storitev (39,5%).

V letu 2016 je v tujino potovalo 27% prebivalcev Madžarske, skupaj so ustvarili 17,3 milijona potovanj, kar je slabih 5% več kot
leto poprej. Zanimiv je podatek, da od skupne številke kar 10,9 milijonov potovanj (63%) predstavljajo enodnevna potovanja, kar
kaže na izbiro bližnjih, sosednjih destinacij. Madžari, ki potujejo v tujino, za svoje prevozno sredstvo tako v 54% izberejo
avtomobil. Slovenija je za madžarske turiste z avtomobili lahko dostopna destinacija. Prevladuje obisk gora in obale. Kot poglavitni
vir informacij Madžari uporabljajo internet; precej redkeje se informirajo pri turističnih agencijah. Za potovanja v tujino so Madžari
v 2015 porabili okoli 2,1 milijarde evrov, kar je 9,6% več kot leto poprej. Za enodnevna potovanja so porabili okoli 74 milijona
evrov oz. 10,5% več kot v predhodnem letu.

Za Poljake turistična potovanja niso nekaj samoumevnega; v preteklem letu je turistično potovanje realiziral le vsak drugi poljski
državljan. Ne glede na to dejstvo, pa je Poljska z 38 milijoni prebivalcev šesti največji trg v Evropi s pozitivnim potencialom za
nadaljnji razvoj trga. Med najbolj popularne destinacije sodijo Hrvaška, Turčija, Španija in Grčija. Vse bolj je izrazit trend
odločanja za dopustovanje v zadnjem trenutku, rast pridobivanja informacij in organiziranja individualnih potovanj preko spleta
ter zmanjševanje trajanja potovanj, v korist večkratnih potovanj tekom leta.

Državljani Češke republike letno ustvarijo okoli 16 milijonov potovanj, od tega v tujino dobre 4 milijone. V primeru krajših
potovanj (do 3 nočitve) Čehi obiskujejo večinoma sosednje države: Slovaško, Nemčijo in Avstrijo. Med bolj zaželene destinacije
spadata tudi Hrvaška in Italija, v primeru potovanj z avionom pa so na potovalnem seznamu Grčija, Bolgarija in Egipt. Ko gre za
obliko nakupa in organizacije potovanj, se češki trg značilno razlikuje od evropskega poprečja. Medtem ko v Evropi organizirana
potovanja v povprečju dosegajo 20% delež, ta oblika potovanj na Češkem dosega 45%. Skoraj vsa potovanja v Mediteranske dežele
potekajo v obliki turističnih aranžmajev, medtem ko sosednje države čehi obiskujejo individualno. Čehi postajajo vse zahtevnejši
turisti in iščejo kakovostnejše prenočitvene kapacitete. Opazen je trend krajših dopustov, ki jih želijo preživeti kar se da aktivno.
Stereotipna podoba češkega turista, ki je bil nekoč zadovoljen zgolj z ležanjem na plaži se je temeljito spremenila; zdaj Čehi v
ospredje postavljajo doživetja v naravi in rekreacijo, kar daje Sloveniji odličen potencial za nadaljnjo rast obiska čeških turistov.

Ukinitev viz leta 2011 je pripomogla k rasti števila prihodov in prenočitev srbskih turistov; ki so sicer takoj po omenjenem letu
nekoliko zastala a se v letu 2015 dvignila nad raven iz leta 2011. Srbski gostje največ prenočitev ustvarijo v zdraviliških (23%) in
gorskih (20%) občinah. Z intenzivnimi B2B aktivnostmi pospešujemo tudi ponudbo aktivnih počitnic ter slovenske obale.

Združene Države Amerike predstavljajo enega največjih turističnih tržišč na svetu. Od skoraj 324 milijonov prebivalcev jih petina
potuje v tujino. Američani spadajo med najboljše turistične potrošnike in zaželene goste. Za Američane je najpopularnejša
potovalna destinacija Mehika, sledi ji Evropa. Po podatkih OTTI (The Office of Travel and Tourism) ameriški državljani ustvarijo
okoli 74 milijonov potovanj, od tega je 33 milijonov prekooceanskih; delež Evrope je 17% (12,6 milijona potovanj). Pri načrtovanju
in rezervaciji potovanj je internet glavni vir informacij. Pomembno vlogo imajo tudi turistične agencije, zlasti go gre za svetovalni
vidik in oblikovanje potovanj po meri. Neglede na nezaželene okoliščine povezane s terorizmom, Evropa še vedno ostaja najbolj
zaželena prekooceanska destinacija, na kar vpliva tudi močan dolar, ugodne cene letalskih prevozov in cenovno ugodni
namestitveni paketi. Pomemben potovalni motiv je obisk narodnih parkov in kulturnih znamenitosti.

Izrael v zadnjih letih beleži porast potovanj v tujino. Tako je ve letu 2016 kar 60% Izraelcev opravilo vsaj eno potovanje v tujino;
takšnih potovanj je bilo v letu 2014 le 49%. Izraelce na potovanjih zanimajo aktivnosti v naravi, nakupovanje, družinske počitnice,
kulinarika. Izrazito so usmerjeni v iskanje dobrega razmerja med vrednostjo in ceno. Ključne aktivnosti Slovenije na izraelskem
trgu so usmerjene zlasti v B2B aktivnosti in odnose z javnostmi. V Sloveniji Izraelski gostje znatneje povprašujejo po zdraviliških
ponudbah in aktivnih počitnicah v naravi.

Potovanja v Evropo predstavljajo 4,3 % emitivnega korejskega turizma. Po podatkih ETC (evropska potovalna komisija) 70%
potovanj po Evropi predstavljajo t.i. krožna potovanja, ki so lahko organizirana ali izpeljana v lastni režiji, 15% krajše ali daljše
»city break« počitnice, na obiske plaž in letovišč odpade 10% ter 5% za potovanja vezana na posebne interese. Za Korejce so pri
izbiri turistične destinacije najpomembnejši dejavniki: varnost, dobro razmerje med ceno in kakovostjo (zlasti namestitve, prehrana,
dodatna ponudba), primernost destinacije za družinske počitnice, naravne lepote ter avtentičnost destinacije.

Skoraj 10 milijonska populacija ZAE velja za absolutno federalno monarhijo, ki jo sestavlja sedem emiratov. Slovenija je za slednjo
zanimiva evropska destinacija z neokrnjeno naravo, ugodnimi podnebnimi razmerami, veliko vode, kulturnimi in naravnimi
znamenitostmi ter bogato kulinariko. Zdraviliški turizem in oddih v naravi sta med glavnima produktoma, s katerima bomo
nagovarjali višji in hitro rastoči srednji sloj prebivalcev. Ključne promocijske aktivnosti bodo vključevale predvsem B2B aktivnosti
(ključne borze, študijska potovanja največjih organizatorjev potovanj in turističnih agencij ter sodelovanje z letalskimi družbami)
v večjih milijonskih mestih kot je Dubaj in odnose z javnostmi s ciljem pozicioniranja države kot destinacije dobrega počutja,
zdravih vod in zelenega objema narave. Skladno s statistiko in napovedmi, letno potuje preko 2,5 milijonov prebivalcev, od tega v
Evropo skoraj 30% oziroma preko 700.000. Tovrstni turisti potujejo preko 60% v številčni zasedbi s 5 ali več člani, zato bo
pomembno prilagoditi slovensko turistično ponudbo tovrstnemu povpraševanju.

Skupni finančni vložek: 959.500 EUR

