
 

 

 

Novo! Slovenija na mobilnih telefonih 

Turistična ponudba Slovenije je odslej dostopna tudi na mobilnem portalu Mobi Info. Mobi Info v eno 
združuje uporabnosti spletnih portalov in mobilnih aplikacij. Omogoča hitro, enostavno in razumljivo 
pridobivanje raznovrstnih informacij  o turistični ponudbi z uporabo mobilnega telefona. Od 
uporabnikov ne zahteva nalaganja in plačila aplikacije. 

 
Mobilni telefon je postal standardni osebni pripomoček, ki nas spremlja 24 ur na dan. Mobilni portal 
Mobi Info zato omogoča trajen stik med ponudniki turističnih izdelkov ter storitev in njihovimi 
uporabniki. Uporaba mobilnega portala Mobi Info: 
 
-      Je za končnega uporabnika brezplačna. 
-      Je razumljiv in enostaven način iskanja informacij, saj iskanje sledi logiki  uporabnika. 
-      Omogoča interaktivno iskanje  vsebin brez vtipkavanja besed.  
-      Ponudniku blaga in storitev z enostavno uporabo spleta omogoča neprekinjeno dopolnjevanje in 
posodabljanje vsebin.  
-      Omogoča estetsko privlačno in razpoznavno oglaševanje. 
-      Je učinkovit, sodoben in trendovski način oglaševanja, ki se povsod v svetu bliskovito in 
nezaustavljivo širi na mobilne telefone. 

Bistveno pri mobilnem portalu  Mobi Info  je, da Slovenijo predstavlja kot celoto, z vsemi naravnimi in 
kulturnimi bogastvi, ob tem pa hkrati omogoča najkrajšo pot do informacij o storitvah in izdelkih, ki jih 
turist v danem trenutku najbolj potrebuje.  

  
Iskanje informacij je vezano na  vrsto ponudbe in lokacijo, ki turista zanima. Če se ta na primer nahaja 
na Krasu, bo lahko hitro pridobil podatke o naravnih in kulturnih znamenitostih v svoji bližini, o kraških 
nastanitvah, gostinski ponudbi, športnih objektih in prireditvah, raznih servisnih storitvah, zdravstvenih 
storitvah, kolesarskih in pohodnih poteh, športnih in kulturnih prireditvah, trgovskih objektih in 
podobno.  



Informacija  o vsaki ponudi je tekstovna in slikovna. Vsebuje kontaktne podatke ponudnika: naziv, 
lokacijo, telefonsko številko, spletni naslov, ponudi izris poti do ponudnika in vsebino ponudbe. 
Slikovna predstavitev je estetsko prilagojena formatu mobilnih telefonov. Oboje omogoča učinkovito in 
privlačno predstavljanje slovenskih znamenitosti in ponudbe slovenskih izdelkov in storitev na enem 
mestu. Na enak način so predstavljene vse slovenske regije. 

 
Ponudniki blaga in storitev lahko na mobilni portal Mobi Info s svojega osebnega računalnika 
samostojno prenašajo svoje osvežene vsebine, pri čemer zadoščajo veščine običajnega računalniškega 
komuniciranja in niso potrebna nobena posebna znanja. Lahko pa ta opravila zanje po dogovoru opravi 
tudi skrbnik mobilnega portala Mobi Info. 

 

 

Koncept, na katerem temelji mobilni portal Mobi Info, pomeni 
novo generacijo in novo kakovost oglaševanja. Mobilni telefon 
pooseblja sodobno tehnologijo v službi uporabnika - postal je 
standardna osebna oprema kot obleka ali obutev. Namenjen je 
komuniciranju in informiranju lastnika. Mobilni portal Mobi 
Info uporabnost mobilnega telefona povečuje na najboljši 
možni način. 

Mobi Info je na pametnih telefonih dostopen na naslovu 
www.mobiinfo.si, kdor pa ima naloženo aplikacijo za čitanje 
QR kod, lahko dostopa do portala brez vtipkavanja tudi s 
skeniranjem priložene QR kode.  

 

 

Na osebnih računalnikih je na naslovu www.mobiinfo.si dostopna tudi simulacija delovanja mobilnega 
portala. 

Vse dodatne informacije so na voljo na info@mobiinfo.si 
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