
1. Impact Tourism Congress
Slovenia Green Day, 12.6.2017, Maribor



Program



DOMAČA NALOGA MED ODMORI

12.30h – 13h odmor za kavo
14h – 15h odmor za kosilo

• izberite skupino s katero boste packali po Mariboru (MB Impact Tour, 15h)
• „Out of Box“ Impact Gaming – prislužite si Impact Toolbag (potreben za MB Impact Tour)

17.30h (konec)
• izpolnite evalvacijski vprašalnik

OPRAVIČILA

• Na zemljevidu Salon uporabnih vrednosti, pravilno Salon uporabnih umetnosti
• Na zemljevidu Impact Catching, pravilno Impact Caching



Impact Tourism Team

mag. Zef Berišaj Potovalna agencija Zmaj, Zef Berišaj s.p., www.zmajtravel.com

Petra Mohar svetdaril.si, DATA - MS d.o.o., www.svetdaril.si

Manca Matjaž Skupnost privatnih zavodov - SKUP

Urška Križnar Grozd NVO (nevladnih organizacij)

Manja Munda Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe

Boštjan Horjak Liberty Adriatic d.o.o., www.liberty-adriatic.com

Boris Kitek Casino Bled d.d., www.casino-bled.si

mag. Primož Šporar Skupina Brez dobička

PŠ 45 KR magP PrU Ž5ot EUInnov GtP



Skupina Brez dobička

Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o.
www.brezdobicka.si

SKUP – Skupnost privatnih zavodov
www.skup.si

Impact – zavod za družbeno podjetništvo, socialno podjetje
www.socialimpact.si

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe
www.sklad05.si



 Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe

 1. SOCIAL AND IMPACT INVESTMENTS (Social and Impact Investment, Alternative Financing)

 2. IMPACT CHAINS (Innovation and Product development, Financing, Sales, Impact Marketing)

 3. IMPACT MOLECULAS 
 (Impact Solutions for Society Challenges)

Sklad 05 is a private micro financial institution
established to finance social and impact 
entrepreneurship and social innovation.



I. IMPACT TOURISM?



EU obisk, 2013

- hotel 4*, 150 EUR noč
- konferenca + turistično bivanje

- avtobus, vodič
- 200 EUR dan/osebi

- obisk Bled, Postojna
- kulinarično doživetje

- obisk kulturnih ustanov
- sprejem na občini, DZ

- medijska prepoznavnost SLO

gostje/turisti „Was nice.“

VISOKA DODANA VREDNOST

Medicijski obisk, 2013

- apartma, 100 EUR dan
- 1x spanje pri nas doma, otroci

- malica iz trgovine
- impact konferenca – družbeni izzivi

- pustolovščina TNP divjina
- spor pod-plačane natakarice

- brezplačni nasvet MUS podjetju
- ideja za Pro bono dan
- mentorstvo mediacija

- čezmejna donacija 2k EUR

gostje/turisti „We did something good.“

NIZKA DODANA VREDNOST ?

Izziv/povod za Impact Tourism



Zakaj Impact Tourism in Brez dobička?

- Impact programi / blagovna znamka

- SS

- Izhodišče Impact Investment (družbene naložbe) in Social Investment (naložbe v ljudi)

- Družbeni izzivi / družbene inovacije

- Družbeno pogodbeništvo (partnerstvo)

- Učinkoviti programi (Social Impact Bonds)

- Trajnostni turizem

- POTENCIAL TURIZMA KOT ORODJA ZA DRUŽBENE NALOŽBE ?

Slovenia painted with Impact Investment



Zakaj Impact Tourism?

- POTENCIAL TURIZMA KOT ORODJA ZA DRUŽBENE NALOŽBE ?

- v 2016 med potrošniki kot vrednota posebej izstopa avtentičnost

- družbeni mediji so pomembni za komentiranje in dajanja ocen, so neusmiljeni forum za lovljenje 
neiskrenih marketinških strategij

- trend preživljanja počitnic so počitnice s socialnim doživetjem, kjer lahko ljudje svoje izkušnje delijo z 
drugimi, manj priviligiranimi

- trend je personalizacija, tudi masovnih izdelkov/storitev

- prehod iz „imeti“ v „biti“

- trend (npr. Francija) določanja življenjske dobe izdelka (prispevek k trajnosti, obstojnosti)

- gibanje za „odrast“ (rast ne more biti neskončna) – Živa Kavka Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj

- Slovenija ima „ozaveščeno in motivirano prebivalstvo“, dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS, o krožnem gospodarstvu v Sloveniji 

- vse se vedno začne pri posamezniku, pri naših vrednotah in odločitvah, mag. Ladeja Godina Košir, Circular Change Slovenija

- Birminghmam City University‘s School of English (2017), Kasriel-Alexander, D., 
2017. Top 10 Global Consumer Trends for 2017, Euromonitor International

Počitnice so čas, ko delam nekaj drugačnega. 
Za socialno sicer nimam časa? 

EU Evropska solidarnostna enota (50.000 mladih)



 Sklad 05 – micro impact investment (CASE 12)
SOCIETY CHALLENGE          IMPACT MOLECULA         IMPACT

IMPACT INVESTMENT: 15.000 EUR (grant + soft loan)

SOURCE INVESTMENT (NON-FINANCIAL): app. 20.000 EUR

 Ministrstvo za javno upravo



IMPACT TOURISM PHASE 1.0 (2015-2016)

TURIZEM:

1. Razumevanje zelenega/trajnostnega turizma

- v turizmu o zelenem mnogokrat samo v kontekstu narave
- turist percipira zeleno skoraj izključno kot neokrnjeno naravo – potencial neizmeren, problem konkurenčnosti
- le manjši delež jih razume zeleni turizem izven narave, povezan z „ekologijo“
- 100+ certifikatov, vprašanje realnega vpliva na odločanje turista
- konkurenčna prednost za SLO: odgovorni turizem v naravi

2. Družbeni izziv: minimizacija škodljivega odtisa turizma (trajnostni turizem)

3. Prihodi/nočitve niso dovolj, pospeševanje potrošnje, povečanje ekonomskih učinkov (finančni priliv), višja dodana vrednost, 3.7 
mrd EUR iz naslova izvoza potovanj, 5 mio obiskov, 16 mio prenočitev, rast nastanitvenega sektorja

4. Razvoj storitev za „persone“ 

- segmentacija turistov
- repozicioniranje gostov („avstrijski upokojenci“)
- gostovo uživanje odvisno od „kakovostne priprave  produkta“

5. Turizem kot gospodarska panoga in povezovanje deležnikov

- poudarjanje nujnosti povezovanja
- problem skupnih vrednot vs. finančni interes (lastna izkušnja mediacijskih primerov TNP, Volovja Reber, itd.)

Dr. Juvan

STO



IMPACT TOURISM PHASE 1.0 (2015-2016) – IMPACT MOLECULA
Impact Solutions for Society Challenges

IMPACT TOURISM:
1. Zeleno

- mnogo več kot poudarjanje narave
- žlahtna povezava človek in naravno in kulturno okolje, 
- „izvorni“ turizem iz 19. stoletja
- vzajemno dopolnjevanje
- zelen v turizmu lahko tudi negativen („prazen vrednot“)

- turist išče doživetja, ki z uporabo IT nižji vpliv na naravo (30% jih naključno izbere takšne produkte, 1% zavestno)
- zeleno povezano z višjo ceno
- 54% potenciala (bi bili prijazni okolju, pa ne zmorejo), potrebno SPODBUDA – VEDENJE - UČINEK
- 30% jih je pripravljeno spremeniti vedenje na destinaciji, 22% jih izbira odgovorne ponudnike

2. Družbeni izziv: 
- „fair“ turizem (Nizozemska)
- maksimizacija družbeno pozitivnega odtisa turizma (impact tourism, impactizacija)

3. „Monetizacija“
- ali res neskončno povečevanje potrošnje?
- butični turizem (terminološko ni omejen zgolj na „luksuz“)
- družbeni učinki in/ali ekonomski učinki
- uravnotežena razporeditev – TURIST, PONUDNIK, ZAPOSLENI, LOKALNO OKOLJE

4. Turist doživetja soustvarja
- spodbujamo ga k prepoznavanju izzivov in soustvarjanju (aktivni državljan)
- koristna pustolovščina, družbene inovacije za družbene izzive, socialni eksperimenti
- stavimo na „čustva, domišljijo in intuicijo“ (človek vs. robot) in out-of-box razmišljanje

5. Impact Tourism Molecula – skupne vrednote deležnikov pred finančnim interesom (krožno gospodarstvo, družbeni učinki itd.)

Dr. Bogataj

Dr. Juvan



Tourism/Sustainable Tourism Impact Tourism
Zeleno = zlasti narava Zeleno = človek, naravno in kulturno okolje

Minimizacija škodljivih vplivov Maksimizacija koristnega odtisa turista

Ekonomski učinki (dobiček) Družbeni učinek (odtis), finančna vzdržnost

Turist „kralj“, udeleženec Turist aktivni soustvarjalec, vzgoja vrednot

Turizem gospodarska panoga IT kot družbeni podjem za turistovo doživljanje 
družbenih izzivov



Narava

Ljudje in 
dediščinaAktivni turist

Turistični 
ponudniki z 
vrednotami Prepoznavanje izzivov in 

soustvarjanje doživetij

Trajnostna načela izvajanja 

Družbeni učinki 
(socialni, okoljski, ekonomski)



•Družbeno koristne učinke dosegamo z modelom Impact5.

•Graditev lokalnih partnerstev z lokalnimi turističnimi ponudniki ter nevladnimi organizacijami,

•socialni vidik z vključevanjem ranljivih skupin,

•pozitivni okoljski in učinki na naravo z integracijo trajnostnih načel pri izvedbi,

•dohodkovni vidik z namenitvijo dela sredstev za reševanje lokalnih družbenih izzivov ter

•po možnosti butičnost/ekskluzivnost ter pozitivni učinki na gosta in njegovo družbeno odgovorno
doživetje inovativnega turističnega produkta

Poslanstvo turizma z učinkom je vključevanje
turistov v razvoj in doživljanje inovativnih
turističnih doživetij z družbeno koristnim
odtisom na lokalne družbene izzive.





Katalog

Spletna stran www.impact-tourism.net



Pilotne izvedbe



 OCENA UČINKOV

-
- nepovezanost produktov

- fokusirano samo na skupine turistov

- malo turistov

- omejen družbeni učinek, šibak finančni priliv

- neuporaba modernih tehnologij

- nejasnosti glede vloge lokalnih partnerjev, agencij, Brez dobička

- metodologija v razvoju, zeleno vs. družbeno ?

+
- zelo pozitivne ocene turistov, smiselne spodbude

- umeščeni med 10 primerov dobrih praks na World Summit on Sustainable Tourism, Bilbao 2015

- interes v tujini

- prepoznali priložnost za oblikovanje družbenega podjema



 IMPACT TOURISM PHASE 2.0 (2017-2020)

KAJ DELAMO?
Razvijamo in s tehnologijami omogočamo dostopen sistem spodbud za turistov port-folio družbeno koristnih doživetij.

V jeziku turista: „Packam z družbenim učinkom.“

ZATO POTREBUJEMO:
1. Informacijsko tehnološka platforma ter metodologija spodbud

2. Razvojna naložba v Impact Tourism Tour

3. Impact Tourism Tour Product Line

4. Impact doživetja v Sloveniji ter v (pilotnih) izbranih tujih državah

5. Impact Tourism Community (v Slovenija, globalno) in umeščanje v globalne akcije

SAJ SO NAŠI CILJI:
Turist udejanja slogan I FEEL SLOVENIA. Turist je „Impact AAA+“ kategorije, ni treba da je bogat, jo pa preko doživetij z učinkom 
vzljubi in ljubi.

SLOVEnija prva celostna Impact Tourism destinacija na svetu.

Brez Dobička vodilni partner pri razvoju Impact Tourisma in spodbud. Cilj ni certificiranje.

Poslanstvo turizma z učinkom je vključevanje turistov v razvoj in doživljanje
inovativnih turističnih doživetij z družbeno koristnim odtisom na lokalne
družbene izzive.



 IMPACT TOURISM PHASE 2.0 (2017-2020)

1. Celostna podoba / povezanost / poimenovanje

2. Prednostne lokacije

5 PILOTNIH DESTINACIJ (Alpska, Osrednja, Panonska in Mediteranska regija)

a. Ljubljana in osrednja Slovenija 

b. Gorenjska

c. Maribor in panonska regija

d. Postojna, Kras, obala

e. Izbrano „zdraviliško“ območje

17 ZELENIH DESTINACIJ – IMPACTIZACIJA

POSEBNE/PILOTNE IZVEDBE (1. KONGRES ITT, …)



II. IMPACT TOURISM TOUR - DELAVNICA



s

Impact Tourism Tour

1. IT Tour - partner

- vodilni IT Tour partner

- izjava/pogodba o sodelovanju (blagovna znamka itd.)

- Impact Point lokacija (prodajno mesto, tabla, zbirno mesto itd.)

2. IT Tour – priprava produkta

3. IT Tour - primer

4. IT Tour – impactizacija

5. IT Tour – družbeni učinek



s

Impact Tourism Tour

2. PRODUKT 

 a) izpolnitev pogo jev za IT tour

 b) zgodba 
 c) izobraževanje in doživetje 

 d) opis ture in aktivnosti/dejavnosti 
 e) odgovorna oseba / vodja programa 

 f) min/max število ljudi 

 g) časovnica 

 h) način prijave, cena, plačilo 

 i) kontakti … 

 j) lokalni partnerji 



s

Impact Tourism Tour

4. IMPACTIZACIJA

a. Inovativnost produkta

b. Turist - vključitev

 Segmentacija – prilagoditve

 vključenost turista – 10+ načinov za vključitev

 dostopnost produkta za vse skupine/turiste

c. Impactizacija doživetja

 Ponovljivost / enkratnost produkta

 Individualizacija produkta 

 Ekskluzivnost doživetja (storitve)

 Ekskluzivnost prodaje blaga

 Promocijske in druge nagrade, spodbude

 Trajnostna izvedba

 Konkurenčnost produkta



s

Impact Tourism Tour

5. DRUŽBENI UČINEK

a. Družbeni izziv

 Opis družbenega izziva

 Ocena stanja in analiza tveganj (OSAT)

 Povezanost produkt/izziv

 Vključenost ranljivih skupin

 Impact partnerji, prejemniki sredstev

 Finančni odtis, načrt porabe, poročanje o porabi

 Merjenje družbenega odtisa

b. Gradnja skupnosti za reševanje izziva (partnerji, mediji, itd.)



o DELAVNICA - DELO PO SKUPINAH

1. Impact Tourism Tour

• stanje
• potencial
• ovire/izzivi

2. Impact Tourism Tour

• priprava Toura

3. Pitch ?

4. Ocena ?



III. MARIBOR IMPACT TOUR



HVALA !
Primož Šporar, info@brezdobicka.si, GSM 041 684 182


