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Pričetek globalne digitalne kampanje I FEEL SLOVENIA – Make 
New Memories za dvig konkurenčnosti slovenskega turizma 

  
Ljubljana, 18. aprila 2016 – Z današnjim dnem Slovenska turistična 
organizacija (STO) pričenja izvajati enega najpomembnejših projektov od 
vzpostavitve svoje samostojnosti avgusta 2015. Z globalno digitalno 
kampanjo, ki jo pripravlja v tesnem sodelovanju z gospodarstvom,  bo na 
ključnih tujih trgih prek inovativnih oglasnih sporočil dvigovala 
prepoznavnost in ugled Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave turistične 
destinacije, promovirala atraktivne turistične produkte ter tako 
povečevala konkurenčnost slovenskega turizma.  
 
Ob ponovni vzpostavitvi samostojne STO 1. 8. 2015 je njena ekipa pod vodstvom 
mag. Maje Pak med ključne aktivnosti v obdobju 2016-2017 postavila usmeritev 
delovanja v vsebinski digitalni marketing.  Ta med drugim vključuje nadgradnjo 
komuniciranja z javnostmi prek družbenih medijev, nov portal 
www.slovenia.info in globalno digitalno kampanjo. Slednja se pričenja danes, v 
različnih intervalih pa bo potekala do 11. 11. 2016.  
 
Število uporabnikov digitalnih in mobilnih storitev ter povezav prek družbenih 
omrežij v svetu strmo narašča. Po podatkih spletne strani We are social, 
objavljenih januarja letos, jih med 7,395 milijardami prebivalk in prebivalcev 
planeta že 46 odstotkov uporablja internet (v primerjavi z lanskim januarjem se 
je število povečalo za 10 odstotkov), 31 odstotkov pa jih je aktivnih na družbenih 
omrežjih (za 10 odstotkov več od lani). Enkratnih uporabnic in uporabnikov 
mobilnih telefonov je že prek 50 odstotkov, to je 3,790 milijarde prebivalstva 
planeta (za 4 odstotke več od lani), 27 odstotkov jih do družbenih omrežij 
dostopa prav prek telefona (za 17 odstotkov več kot lani). Raziskave kažejo, da 
že 80 odstotkov turistov pred potovanjem išče informacije na spletu, tam jih 
rezervacijo opravi kar 65 odstotkov.  
      
»Ob vzpostavitvi samostojne Slovenske turistične organizacije se je v skladu s 
svetovnimi smernicami kot ključen in prioritetni cilj pokazala nujnost takojšnjega 
oblikovanja celovite in operativne strategije digitalizacije trženja turizma. Odločili 
smo se, da v tržno-komunikacijske aktivnosti vključimo vsebinski digitalni 
marketing za dvig konkurenčnosti slovenskega turizma. Z njim bomo na ključnih 
trgih nagovarjali jasno definirane ciljne skupine, da bi si za svojo počitniško 
destinacijo izbrale Slovenijo. V ta namen smo v povezavi z gospodarstvom 
ustanovili delovno skupino, da bi pripravila usmeritve za novo strategijo in 
spremljala njeno implementacijo,« pravi mag. Maja Pak, direktorica STO.  
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Strategija vsebinskega digitalnega marketinga STO je usmerjena h končnim 
uporabnikom, turistom oziroma potencialnim obiskovalcem Slovenije, zato so 
tudi vse ostale predvidene, vzporedne promocijske aktivnosti usmerjene v 
uresničevanje njihovih komunikacijskih potreb in pričakovanj. V izvedbo 
komuniciranja s končnimi uporabniki bodo s pristopi vsebinskega digitalnega 
marketinga  aktivno vključeni predvsem lastni mediji STO.  Povečanje dosega in 
obiska lastnih medijev STO ter  obiska in rasti  portala www.slovenia.info bodo 
poleg rednih komunikacijsko-promocijskih aktivnosti podprle manjše kreativne 
digitalne kampanje in velika globalna digitalna kampanja, ki bo potekala v več 
sklopih. Prvi oglaševalski val se pričenja 18. aprila in bo trajal mesec dni. Sledili 
bodo še štirje  oglaševalski vali, ki se bodo zaključili 11. novembra 2016.  
Proračun za medijski zakup je 1.972.705 evrov (brez DDV).  
 
Ključni cilji digitalne kampanje I FEEL SLOVENIA – Make New Memories so dvig 
prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot prvovrstne destinacije za  zelena, aktivna, 
zdrava doživetja pri ciljnih skupinah na ciljnih trgih, promocija atraktivnih 
turističnih produktov,  ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja,  povečanje 
števila tujih turistov in njihovih prenočitev ter povečanje dosega, interakcij in 
različnih vrst konverzije.  
 
Kampanja je zasnovana skozi zgodbe o Sloveniji kot o deželi različnih doživetij. 
Njihovo avtentičnost poudarjajo pričevanja v obliki citatov in izjav, ki so nosilci 
sporočil ter zbujanja pozornosti in radovednosti. »Tak oglas pravzaprav deluje 
kot nekakšen trailer – video in foto napovednik za pričakovana doživetja,« 
pojasnjuje Alenka Pahor Žvanut, vodja Sektorja za vsebinski digitalni 
marketing  in digitalnega komuniciranja pri STO. »Odločili smo se za inovativen 
medijski žanr, ki nagovarja z izbrano sliko in besedo.  Pozornost v oglasih vzbujajo 
tudi zvezdice, ki kategorizirajo kakovost bodočih doživetij, kot se to počne v 
gostinstvu ali hotelirstvu, in pa slogana, s katerima se nadaljuje oglas. Jasno 
obljubo doživetja daje 'Slovenia. This summer will be something  to talk about.', vse 
skupaj pa lepo zaokrožuje povabilo 'Slovenia. Make new memories.'« 
 
 
»Pri digitalnem oglaševanju v turizmu je pomembno izstopati in pritegniti 
pozornost, kar pa ob močni mednarodni konkurenci, ki se trudi doseči isto, ni nikoli 
preprosta naloga. Na srečo ne štejejo le vložena sredstva, ampak tudi kakovost 
vsebine in koncepta. Letošnjo digitalno kampanjo Slovenske turistične organizacije 
odlikuje preprost, a učinkovit koncept, ki bo zagotovo zbudil pozornost 
potencialnih obiskovalcev Slovenije,« meni Uroš Črnigoj, urednik turističnega 
portala Ljubljane www.visitljubljana.com in član delovne skupine STO za 
vsebinski marketing.  
 
 
Kliki na oglase, v katerih so med drugim izpostavljene ikone slovenskega 
turizma, kot so Ljubljana, Postojnska jama, Piran, Bled, Lipica,  bodo pripeljali na 
pristajalno stran ene od krovnih tematik, ki jih STO poudarja v skladu s svojo 
strategijo trženja turističnih produktov Slovenije, ki jo usklajuje s slovenskim 
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gospodarstvom: Zdravje in dobro počutje, Aktivne počitnice, Doživetja v naravi, 
Gastronomija, Mesta in kultura. Tam bo obiskovalke in obiskovalce čakala še 
zadnja virtualna izkušnja naše dežele.  STO je namreč konec marca objavila javni 
poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega 
turističnega gospodarstva. Prispelo je skoraj 150 ponudb. Namen digitalne 
kampanje I FEEL SLOVENIA – Make New Memories je namreč omogočiti takšno 
izkušnjo, da uporabnik prek tematskega imidž oglasa pride do konkretne 
paketne ponudbe, kot mu je obljubljena v oglasu. Cilj je povečanje prodaje 
konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih. Slovensko turistično 
gospodarstvo in destinacije že vključujejo digitalne kampanje v svoje 
promocijske aktivnosti, zato je sodelovanje s STO lahko dobra nadgradnja 
njihove prakse. STO bo v prihodnje organizirala različne delavnice, med drugim 
namerava za gospodarstvo in destinacije v turizmu organizirati izobraževanje na 
temo digitalnega marketinga, že zdaj pa z njimi usklajuje medijske plane 
oglaševanja.  
 
 
»Digitalizacija je v trženjsko-komunikacijskih aktivnostih  znamenitosti Parka 
Postojnske jame pomemben del celote. Pravzaprav vedno pomembnejši, saj 
nagovarjanje generacije alfa zahteva popolnoma drugačen pristop,« pravi Marjan 
Batagelj, predsednik UO Postojnske jame, d. d. »Pričakujemo slikovito kampanjo 
STO, v katero bo vključila tudi podobe Postojnske jame, ki predstavlja  čudovito in 
skrivnostno  'spodnje nadstropje' naše prelepe Slovenije.«  
 
Ana Praprotnik,  direktorica marketinga Sava Turizem, d. d., in članica delovne 
skupine STO za vsebinski marketing, pritrjuje, da mora biti nastop na spletu ena 
od pomembnejših marketinških strategij podjetij. »V Sava Hotels & Resorts se 
osredotočamo na smotrne in učinkovite digitalne kampanje, ki nam pripeljejo 
kakovostne obiskovalce spletne strani, ter na konstantno izboljševanje uporabniške 
izkušnje in optimizacijo prodajnega lijaka na spletnih mestih s ciljem ustvarjanja 
konverzije. Digitalna kampanja, ki jo letos izvaja STO, nam bo pomagala predvsem 
pri pozicioniranju Slovenije s ključnimi produkti na tujih trgih. To za nas pomeni 
bolj optimizirano prodajno komunikacijo relevantnih produktov za relevantne 
ciljne skupine na posameznem trgu.« 
 
 
Digitalna kampanja STO bo potekala na 12 evropskih trgih oziroma skupinah 
trgov (Italija, Nemčija, Avstrija, Češka, Skandinavija, Francija in Švica, Velika 
Britanija in Irska, Madžarska, države članice Beneluksa, Hrvaška, Srbija, Ruska 
federacija) ter v Združenih državah Amerike in Kanadi. Cilj je doseči vsaj 150 
milijonov prikazov oglasov na vseh spletnih in mobilnih portalih, Google 
prikaznem omrežju in iskalnem oglaševanju ter vsaj 50 milijonov Facebook 
uporabnikov, milijon Instagramovih, dva milijona  VKontakte uporabnikov in  
400.000 uporabnikov Twitterja.  S kampanjo namerava STO pridobiti vsaj  
100.000 novih všečkov na svoji Facebook strani, 20.000 novih sledilcev na 
Instagramovi strani,  



 

 

10.000 na VKontakte strani in 10.000 na Twitter strani. Na iskalnikih Google in 
Yandex je cilj doseči vsaj 300.000 unikatnih obiskov, na Googlovi prikazni mreži 
pa 200.000. Na kanalu YouTube je načrtovanih vsaj tri milijone prikazov video 
oglasov, daljših od treh sekund pri povprečni frekvenci 2,5.  
 
Digitalna kampanja bo potekala na različnih tujih digitalnih platformah: na 
splošnih, a najpomembnejših novičarskih, kot sta na primer na nemškem trgu 
Spiegel.de ali na italijanskem Corriere.it, ter na specializiranem turističnem 
portalu Tripadvisor. Pomemben del digitalne kampanje bo na iskalnih, prikaznih 
oglasnih mrežah in družbenih omrežjih, predvsem Facebook in YouTube. Pilotno 
bo STO izvedla oglaševanje na Twitterju in Instagramu. Kreativna zasnova 
kampanje temelji na dinamičnih bannerjih in na najsodobnejših  trendih uporabe 
video oglasov, ki spadajo med napredne oglaševalske tehnike z zahtevnejšim in 
inovativnejšim pristopom k animiranju uporabnikov interneta, kot so klasične 
vrste digitalnega oglaševanja. Produkcija oglasov je zato bolj kompleksna, vendar 
so tudi pričakovani rezultati oglaševanja kvalitetnejši in po analizah sodobnih 
digitalnih trendov prinašajo večje konverzije.  
 
V sklopu  aktivnosti v povezavi z vsebinskim digitalnim marketingom na STO 
poteka tudi prenova uradnega slovenskega turistično informacijskega portala 
www.slovenia.info, ki bo postal temeljna komunikacijska platforma z 
odzivnejšim in sodobnejšim dizajnom, enostavnejšo uporabniško izkušnjo in 
adaptacijo vsebine za mobilne naprave. Prav tako poteka nadgradnja 
komuniciranja prek družbenih omrežij, cilj je povečati število sledilcev tudi prek 
integracije z digitalnimi kampanjami. STO ima svoj profil na Facebooku (Feel 
Slovenia), Twitterju (Slovenia Tourism; Slovenia in UK), LinkedInu (Slovenian 
Tourist Board), kanalu YouTube (l Feel Slovenia), Instagramu (feelslovenia), 
Google+ (Feel Slovenia) in Pinterestu.  
 
Nadgrajen bo že obstoječi sistem e-novičnikov in direktnega digitalnega 
komuniciranja, da bo še bolj personaliziran in strukturiran glede na segmente 
ciljnih skupin. Na spletnem portalu so v sklopu TTA – Turistične tiskovne 
agencije integrirane TTA-novice, ki funkcionirajo tudi kot sistem e-novičnika, 
prav tako je STO na portalu vzpostavila digitalno obliko revije za menedžment in 
trženje v turizmu Tur!zem. V sklop prenove spletnega portala spadajo tudi 
digitalne izvedbe različnih vsebinskih katalogov.  
 
Več informacij o digitalni kampanji na: www.slovenia.info/digitalnakampanja. 
 
 

DODATNE INFORMACIJE 

 
Slovenska turistična organizacija 
Tel. št.: 01 5898 550, faks: 01 5898 560 
Livija Kovač Kostantinovič, Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 
livija.kovac@slovenia.info 
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