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Izpostavitev Slovenije in njene turistične ponudbe na 
globalnih digitalnih kanalih je v letu 2019 še prav posebej 
zaznamovalo šest kampanj.

Dva milijona razlogov, zakaj 
čutimo Slovenijo

Slovenska turistična organizacija (STO) je lansko leto zaključila z izjemnimi rezultati 

vsebinskih digitalnih kampanj, ki so odmevale tako doma kot v tujini. Kampanje, v katerih 

je sodelovala tudi z medijskima velikanoma National Geographic in BBC, so v letu 2019 

skupno dosegle skoraj milijardo prikazov oglasov in zabeležile številne oglede edinstvenih 

uporabnikov. 

Digitalne kampanje slovenskega turizma 2019

SVETU PRIKAZANA MILIJARDA 
OGLASOV S PODOBAMI IN 
DOŽIVETJI IZ SLOVENIJE

»Kako pa vi čutite Slovenijo?« je vprašanje, ki ga je 
STO zastavila Sloveniji, in 6. junija 2018 pričela z edinstveno 
nacionalno kampanjo Dva milijona razlogov, zakaj čutimo 
Slovenijo. Njen cilj je bil zbrati dva milijona objav, ki bi bile na 
družbenih omrežjih označene s ključnikom #ifeelsLOVEnia, z 
njimi pa vsaj toliko podob in doživetij Slovenije skozi oči njenih 
prebivalcev in popotnikov. Dvomilijonto objavo smo zabeležili 5. 
decembra 2019, torej natanko leto in pol po začetku kampanje. 
V tem času je STO na portalu slovenia.info, družbenih omrežjih 
in v novičnikih tedensko predstavila tudi 59 skritih kotičkov 
Slovenije iz 34 vodilnih destinacij. Tudi na ta način je STO sledila 
ciljem Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, 
kot sta desezonalizacija in razpršitev turističnih tokov.  

Globalna digitalna kampanja 
MY WAY

Globalna digitalna kampanja STO je z novim sporočilno-
kreativnim konceptom MY WAY spodbujala potencialne 
obiskovalce, da Slovenijo čutijo in odkrivajo na svoj način. 
Potekala je na 16 ključnih trgih: v Nemčiji, Italiji, Avstriji, Švici, 
Franciji, državah Beneluksa, Veliki Britaniji in na Irskem, v Rusiji 
in na skandinavskih trgih na Finskem, Danskem in Švedskem. 

Digitalno smo komunicirali tudi na prekomorskih trgih v 
Združenih državah Amerike in Kanadi. Kampanja se je odvijala 
v šestih oglaševalskih valih od 4. marca do 15. novembra 2019 
z vmesno prekinitvijo v času visoke sezone in nato od začetka 
junija do konca avgusta. S tem smo želeli povečati turistični 
obisk pred in po visoki sezoni, potencialne goste pa nagovoriti 
v fazi odločanja o tem, kje bodo preživeli dopust, in slediti cilju 
uravnoteženosti turističnih tokov 365 dni v letu.

Skladno s trendi je oglaševanje temeljilo na vsebinskem 
marketingu v partnerstvih z nekaterimi najvidnejšimi svetovnimi 
mediji, kot so The New York Times, BBC, Krone, Focus in Le 
Figaro. Prisotni smo bili na družbenih omrežjih največjega 
dosega: Facebook, Instagram, Vkontakte in YouTube. Nativno 
oglaševanje je potekalo na premium kanalih mreže Outbrain, 
iskalno oglaševanje pa prek iskalnikov Google in Yandex. 

Zabeležili smo izjemne rezultate, med drugim 
941 milijonov prikazov oglasov in 54 milijonov doseženih 
uporabnikov. 

Only in Slovenia na BBC

V sklopu globalne digitalne kampanje je v sodelovanju z 
medijsko hišo BBC Global News nastala edinstvena serija Only 
in Slovenia (Samo v Sloveniji). Ekipa BBC je že spomladi obiskala 
Slovenijo in med drugim posnela štiri kreativne video zgodbe, 
ki predstavljajo Slovenijo kot edinstveno zeleno gastronomsko 
in kulturno bogato deželo za 5-zvezdična doživetja. Med 10. 
septembrom in 10. novembrom so bili spoti predvajani na 

STO je v globalni digitalni kampanji nagovarjala ključne trge tudi na 
družbenih omrežjih, kot je Facebook. 

Ekipa BBC je pripravila štiri video zgodbe, posvečene slovenskim 
posebnostim, in jih predstavila na lastni pristajalni strani Only in Slovenia.
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Prvega oktobra se je na National Geographicu pričela 
štiri mesečna kampanja Waters of Wellbeing za promocijo 
Slovenije kot dežele zdravih voda. Potekala bo do konca 
februarja 2020 z vmesno prekinitvijo v mesecu decembru. 
Poleg digitalnega oglaševanja kampanja zajema predstavitev 
Slovenije tudi na televizijskih kanalih National Geographica v 
Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji in Italiji. V ta namen je nastal 
enominutni predstavitveni video o Sloveniji, ki se bo na 
televizijskih zaslonih odvrtel kar 664-krat. 

Ekipa National Geographica je med obiskom Slovenije 
posnela še 4-minutni video, ki skozi zgodbe posameznikov, 
katerih pomemben del življenja in dela predstavlja prav 
voda, izpostavlja bogastvo slovenskih voda. Ambasadorji 
kampanje so nekdanja plavalka in olimpijka Sara Isaković, 
morski biolog Borut Mavrič, strokovnjakinja s področja 
zdravstva in wellnessa Tanja Rauter Pungartnik in direktor 
Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Iztok Altbauer.

Kampanja, ki bo na spletnih portalih National 
Geographica nagovarjala tudi občinstvo v ZDA, se bo 
nadaljevala v letu 2020.

Ekipa Sektorja za vsebinski digitalni marketing / STO 
 STO

segmenta high value traveler, ki jo je preliminarno izvedla 
družba Valicon in s katero smo podrobneje spoznali našo ciljno 
skupino, njene interese in potovalne navade. Z vsebinsko in 
vizualno bogato kampanjo, s katero smo predstavljali predvsem 
butična kulturna in wellness doživetja, smo torej nagovarjali tisti 
segment turistov, ki potuje tudi zunaj glavne poletne sezone. To 
so gostje, ki dopusta ne rezervirajo na podlagi kriterija najnižje 
cene, temveč ga želijo preživeti v skladu s pričakovanji, za kar pa 
so pripravljen plačati več. 

STO je pri kampanji med drugim sodelovala tudi z 
vodilnimi mediji na trgih DACH,  med katerimi bi izpostavili 
posebno prilogo Lufthansa Exclusiv, ki izhaja v Nemčiji. V 
posebni publikaciji, ki je izšla v 300.000 izvodih, je bila Slovenija 
predstavljena na 28 straneh kot butična destinacija vrhunskih 
doživetij, naravnih lepot in izjemnih kreativnih ustvarjalcev.

Sodelovanje z globalnim 
medijskim velikanom National 
Geographicom

Leto 2019 sta zaznamovali tudi dve odmevni 
vsebinski večkanalni kampanji, ki ju je Sektor za vsebinski 
digitalni marketing STO zasnoval v partnerstvu z National 
Geographicom, najvplivnejšim globalnim medijem s 
področja raziskovanja narave in potovanj. 

Kampanja Zrak, voda, zemlja, ogenj, o kateri smo v 
reviji Tur!zem že poročali, je predstavljala Slovenijo skozi 
zgodbo o štirih naravnih elementih. Potekala je na digitalnih 
kanalih National Geographica, njen namen pa je bil 
promocija Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije 
za 5-zvezdična doživetja skozi pripovedovanje zgodb. 
Vrhunske video in foto vsebine in prvoosebne pripovedi 
svetovno priznanega fotografa Cirila Jazbeca so na eni od 
najpomembnejših turističnih borz ITB Berlin prejele zlato 
nagrado The Golden City Gate. 

televizijskih kanalih BBC-jeve mreže, prav tako na posebni 
pristajalni strani. S to kampanjo smo nagovarjali predvsem 
segment popotnikov z višjo kupno močjo v ZDA, Kanadi in 
Evropi.

Fokusirana kampanja na trgih 
Avstrije, Nemčije in Švice 

Z namenom ciljnega nagovarjanja gostov višjega 
dohodkovnega razreda in promocije Slovenije kot butične 
destinacije za 5-zvezdična doživetja je STO zasnovala fokusirano 
kampanjo na trgih Avstrije, Nemčije in Švice (trgih DACH). 
Kampanja je temeljila na poglobljeni raziskavi tako imenovanega 

Kampanja Waters of Wellbeing predstavlja Slovenijo v partnerstvu z National 
Geographicom kot deželo zdravih voda še v letu 2020.

V sklopu večkanalne kampanje DACH je izšla tudi priloga Lufthansa Exclusiv, 
v celoti posvečena Sloveniji. 


