
 
 
 

SLOVENIJA NA ZEMLJEVIDU LUKSUZNIH 

DESTINACIJ 

Slovenija dobila svoje mesto tudi na spletni strani, ki jo ameriški Forbs označuje za 

kot »top luxury concierge websites for the super rich.« 

 

Globalna luksuzna skupina Quintessentially se je v 

zadnjem letu posvetila večjemu iskanju manjših butičnih 

destinacij, ki v svetu luksuza do sedaj niso bile tako 

močno prisotne. Tako je Quintessentially Adriatic, ki iz 

svojih pisarn v Portorožu in Zagrebu pokriva področje 

nekdanje skupne države, začel intenzivneje iskati 

domače ponudnike luksuznih namestitev oziroma 

storitev in jih ponujati svojim članom.  

 

Prvi korak k temu je bila spletna stran, ki jo je Slovenija 

dobila znotraj skupine Quintessentially, s čimer je tudi 

naša prečudovita dežela stopila v družbo najboljših 

luksuznih destinacij. Spletno stran si lahko ogledate TUKAJ. Ameriška revija Forbes je prav 

spletno stran Quintessentially označila za najboljšo v segmentu luksuza. Članek vam je 

dostopen TUKAJ.  

 

Slovenija, ki se tako vse bolj pozicionira kot ena 

najboljših destinacij za najbolj zahtevne goste, dobiva 

svoje mesto tudi na naši spletni strani, ki jo revija 

Forbes iznačuje kot »top luxury concierge websites 

for the super rich.« Da svoje člane prepričamo, da 

med vsemi destinacijami obiščejo prav Slovenijo je 

ključna tudi ponudba, ki jo je v tudi Sloveniji vedno 

več. V ta namen iščemo nove dobavitelje, z njimi 

razvijamo storitve, jih promoviramo v okviru naše 
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nove strani, vse z namenom, večje prepoznavnosti Slovenije na zemljevidu luksuznih 

destinacij sveta.  

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi v naš košček sveta privabili veliko več naših članov 

in postavili Slovenijo tja kamor spada; med najlepše destinacije na svetu.  

 

 

O QUINTESSENTIALLY LIFESTYLE: 

Quintessentially  je vodilna svetovna skupina za luksuzni življenjski slog. Začetki segajo v 

leto 2000, ko je majhna Londonska pisarna ponudila concierge storitve, od takrat pa je 

podjetje zraslo v globalno skupino s pisarnami v več kot 63 krajih širom sveta. Usluge, ki jih 

ponujamo svojim t.i. »high-net worth individuals« so proaktivne in zadovoljijo še tako izbran 

okus, mednje pa sodijo rezervacija miz v restavracijah v zadnji minuti, ureditev potovalnih 

aranžmajev, dostop do zasebnih zabav, do uresničitve najbolj nenavadnih želja naših članov. 

Quintessentially Lifestyle   lahko ponudi dostop do nedostopnega in navidezno nemogoče 

spremeni v mogoče. Po želji zagotoviti le najboljše storitve, je Quintessentially Lifestyle  

ustanovil 33 sestrskih podjetij, ki združujejo eksperte z vseh področji luksuza. To med drugim 

vključuje odnose z »high net javnostjo«, oddajo ali najem nepremičnin, organizacijo potovanj, 

prodajo in dostavo luksuznih izdelkov, izbor vin, svetovanje pri nakupu umetniških del in 

hrambi, dostavo cvetja in najem zasebnih letal.... (www.quintessentiallygroup.com).    
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