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“Vzpostaviti mrežo turističnih produktov za seniorje – oblikovati sodelovanje vzdolž vrednostne verige  
turizma za EDEN destinacije v partnerskih državah za bolj konkurenčno in trajnostno rast” 

 

 
 
EDEN55PLUSNW - MREŽE 
 

 
Motivirani kolegi sledijo enakemu cilju: spodbujati sodelovanje in graditi močne mreže 

 
Ključnega pomena za dobro delovanje regij je regionalna razvojna politika s poudarkom na  
sodelovanju in mreženju. In če te mreže delujejo transnacionalno, oblikujejo nove enote, potem je to 
že kraljeva stopnja regionalnega razvoja. V COSME projektu imamo priložnost vzpostaviti mreže med 
podjetji, seniorskimi organizacijami ter turističnimi agencijami/ organizacijami prek meja. V trenutni 
fazi projekta se bodo mala in srednje velika podjetja iz petih sodelujočih EDEN destinacij med seboj 
spoznala. Izziv je napolniti te mreže z življenjem, omogočiti komunikacijo, tako da bo postalo 
samoumevno, v našem primeru, razvijati turistične ponudbe za skupine 55+. In to tudi po končanem 
projektu. Kako podpiramo mreže? Organiziramo srečanja…tako imenovana študijska potovanja! 
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SME ŠTUDIJSKI TURI NA SOLČAVSKO IN V VULKANLAND 

Viri v Solčavskem naravnem parku so izkoriščeni optimalno. Center za obiskovalce Rinka nudi kot 
začetna točka orientacijo obiskovalcem. Obstaja tudi možnost podpore pri povpraševanjih skupin, 
kjer je raznolika kvaliteta manjših prenočitvenih kapacitet optimalno ponujena za potrebe 
posameznih skupin. Solčavska panoramska pot odpre srce za naravo. V kolikor na vaši poti srečate 
etno-animatorje, boste začutili radost in domoljubnost domačinov. Zelo profesionalno je zasnovana 
prodaja vodilnih produktov iz ovčje volne, lesa in kulinaričnih specialitet kot celostne ponudbe.  

Znamka Vulkanland je navdihnila goste. Navdušeni smo bili nad sodelovanjem proizvajalcev, kmetij in 
podjetij ter solidarnostjo in timskim duhom ponudnikov. Raznolikost ponudbe omogoča oblikovanje 
programa v vseh letnih časih oziroma v vseh vremenskih razmerah. Velika večina promocije je bila do 
sedaj usmerjena na nemško govoreči trg. Angleška ponudba predstavlja v smislu internacionalizacije 
pravi izziv. Včasih lahko nekaj navdihujočih besed povezuje. Eden izmed podjetnikov je tako citiral 
Talmuda: 

»Pazi na svoje misli – postale bodo tvoje besede. Pazi na svoje besede – postale bodo tvoja dejanja. 
Pazi na svoja dejanja – postala bodo navada. Pazi na svoje navade – postale bodo tvoj karakter. Pazi 
na svoj karakter – ta bo tvoja usoda.« 

V smislu “Upočasni in občuti življenje Edna”, načrtujemo in testiramo počitniške pakete v EDEN 
regijah z ljudmi, ki pripovedujejo zgodbe, s strastjo razvijajo produkte, ustvarjajo kooperativne 
ponudbe ter samozavestno in ponosno predstavljajo svojo ponudbo. Ena stvar naredi produkte tako 
dragocene: napolnjeni so z njihovim srcem in dušo. V tej EDEN mreži nastajajo edinstvene ponudbe za 
goste, ki iščejo pristnost. S pomočjo EDEN imamo možnost združiti takšne ljudi ter okrepiti in 
promovirati njihova dejanja.  
 

     



 
                       EDENplus55NW 
                       Slow down to feel the life in EDEN destinations 
 

 

 
40 predstavnikov malih in srednje velikih podjetij je obiskalo regiji Solčavsko in Vulkanland. Na 
dnevnem redu je bila medsebojna izmenjava in učenje z obsežnim regionalnim programom.  Srečanja 
spodbujajo zaupanje in omogočajo bodoča sodelovanja. Tako vzpodbujamo drug drugega in 
stremimo k skupnemu razvoju.  
 

 

Podrobnosti o posameznih elementih programa so objavljene na www.eden55plus-network.eu 
 

OBETI PROJEKTA 
 
Naši naslednji koraki so delavnice z malimi in srednje velikimi podjetji, kjer želimo razviti turistično 
EDEN ponudbo za ciljno skupino 55+ in ustvariti skupno marketinško strategijo. V mesecu aprilu bodo 
gostje iz seniorske organizacije Auser iz Trsta preizkusili našo ponudbo. Ovrednotenju dela bo sledila 
izdelava promocijskega materiala za nacionalno in mednarodno oglaševanje usmerjeno h gostom.  
 

 
Koordinator projekta 
Razvojni Center Srca Slovenije, d.o.o. 
1270 Lidija, Kidriceva 1 
info@razvoj.si, www.razvoj.si 
 
Koordinator komunikacije in diseminacije 
Verein zur Förderung des Steirischen Vulkanlandes 
8330 Feldbach, Gniebing 148 
info@vulkanland.at, www.vulkanland.at 


