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Turizem in svetovni splet
Za malo denarja veliko muzike
BOŽO ZORKO
Svetovni splet postaja (morda bolje,
je že) nepogrešljivo prodajno in reklamno orodje. Tudi v turizmu. Kdo
med vami ne brska po spletu, preden
se kam odpravi, išče ponudbe agencij,
hotelov, letalskih prevoznikov ali pa
samo podatke, kaj je v državi in kraju,
kamor potujete, zanimivo. In priznati
je treba, da se skoraj vse najde. Le čas
si je treba vzeti in potrpežljivo vnašati
besede v brskalnike, da vam prikažejo, kar želite.
Seveda so kmalu prednosti spleta
odkrila podjetja, turistični kraji in
države, razlika je le v spretnosti prikaza in pogosto tudi verodostojnosti

informacij. Podobno velja za socialna
omrežja, ki povezujejo več milijonov
uporabnikov in hkrati omogočajo interaktivno komunikacijo, izmenjavo
in preverjanje informacij. Pomembno je, da ta omrežja omogočajo tudi
objavo slik in video zapisov, kar jim
daje še večjo privlačnost in tudi verodostojnost. Prav ta oblika uporabe
socialnih omrežij je ena najhitreje rastočih. Uporablja ga tudi Spirit, ki med
drugim skrbi za propagiranje slovenskega turizma.
Nina Colarić Cvirn, sodelavka
Spirita: “Objave za socialna omrežja
pripravimo v Spiritu. Uporabljamo večinoma brezplačna orodja za objavljanje, spremljanje in analitiko socialnih

Tujci o naši turistični ponudbi
Analiza zapisov tujcev o Sloveniji na 427.000 forumih, 561.100 blogih, 11.300
objav na twitterju, 47.100 na facebooku in še 4300 drugih objav (skupaj
1,050.800 obvjav) je pokazala, da jih 85 odstotkov piše pozitivno o slovenski turistični ponudbi. Od teh se desetina pozitivnih objav nanaša na pohodniške poti, 9 odstotkov jih hvali gore in gorske poti, 25 odstotkov domačo
hrano, 19 odstotkov raznolikost narave, 5 odstotkov jezera, 7 odstotkov vino
in vinograde in 13 odstotkov neokrnjeno naravo in občutek divjine.
Podrobnejši pogled je izpostavil predvsem dokaj neokrnjeno naravo, mir,
raziskovanje, občutek preprostosti in rekreacijo v naravi. (boz)

Sejem Alpe Adria
Čeprav je splet vse pomembnejše orodje propagande in prodaje, še dolgo ne
bo mogel povsem nadomestiti nastopanja na sejmih in drugih oblik propagiranja. Osebni stik je za mnoge še vedno najpomembnejši. Splet je torej
nujno potrebna dopolnitev in ne nadomestilo. Če bi sodili po udeležbi naših
ponudnikov na sejmu Alpe Adria Turizem in prosti čas, ki bo do jutri v Ljubljani, očitno naše turistično gospodarstvo misli malo drugače. Tako se na
sejmu predstavlja le majhen del naših turističnih ponudnikov, ni največjih,
ni kopice manjših, ki ponujajo programe. Lepo je, da so eno dvorano namenili turističnim društvom, ki zastopajo manjše kraje, turistične kmetije in
podobno, ni pa dobro, da skorajda ni zdravilišč. Splošne informacije o slovenski turistični ponudbi sicer lahko dobite pri Spiritovi stojnici. Kar dobro se
predstavlja tudi Hrvaška in Srbija, razen Kompasa pa ni nobene večje agencije. Tako je sejem je v primerjavi s preteklimi leti dokaj skromen in očitno
bodo morali organizatorji temeljito razmisliti kako naprej. (boz)

Po odmevih na spletu je raziskovanje neokrnjene narave naš glavni turistični adut. (Domen Grögl, slovenia.info)
omrežij. Objave na socialnih omrežjih se razlikujejo glede na značilnosti
posameznega kanala. To pomeni, da
objava na facebooku ni nikoli ista kot
na twitterju. Na facebook strani Feel
Slovenia objavljamo fotografije o Sloveniji in slovenski turistični ponudbi
pretežno v angleškem jeziku, nekaj pa
tudi v slovenščini. Hkrati odgovarjamo na konkretna vprašanja, prejeta
preko neposrednih sporočil in objav
na strani. Na facebooku se najpogosteje odločimo tudi za oglaševanje.
Trenutno nas spremlja 47.482 facebook uporabnikov.
Twitter profil @SloveniaInfo je namenjen direktnemu komuniciranju in
obveščanju ter seznanjanju o aktivnostih, dogodkih in strokovnih novostih
twitter sledilcem. Trenutno imamo
7350 sledilcev. Youtube kanal Feel Slovenia je izbor vseh promocijskih video
posnetkov Slovenije. Uporabniki si jih
lahko ogledajo in komentirajo. Trenu-

tno imamo 771 naročnikov na kanal
in preko 240 tisoč ogledov video
vsebin. Google + stran Feel Slovenia
osvežujemo z objavami (podobno
kot na facebook strani) v angleškem
jeziku. Trenutno imamo 517 sledilcev
na strani. Foursquare Feel Slovenia je
namenjen nasvetom kaj videti, kaj obiskati, in kje je kaj v Sloveniji. Trenutno
ga spremlja 1231 sledilcev. Instagram
@FeelSlovenia spremlja 607 sledilcev,
seznanjamo jih z aktualnimi fotografijami Slovenije, posnetimi z mobilnim
telefonom. Pinterest Feel Slovenia je
razmeroma novo omrežje, namenjeno seznanjanju potencialnih turistov
s slikovnim materialom. Trenutno nas
spremlja 168 sledilcev.”
Ali spremljate, kaj se piše o Sloveniji?
“Ključni vidik komunikacije je spremljati komentarje in se odzvati nanje.
Primer: če je objavljena kritika, se
nanjo odzovemo, tistega, ki jo je ob-

javil, informiramo o dejstvih. Tudi
na pohvale se odzovemo, se zahvalimo. Zavedamo se, da ti uporabniki
pričakujejo čim hitrejši in natančen
odgovor. Sicer pa smo v preteklih letih
izvedli več analiz objav na blogih, forumih in spletnih omrežjih.”
Koliko objavljajo na teh omrežjih
tisti, ki so pri nas že bili?
“Kar veliko je spletnih informacij
oziroma objav o Sloveniji. Precej je
objavljenih na vplivnih in razširjenih spletnih forumih (Tripadvisor,
Lonely Planet ....) in blogih. Nekaj objav
in blogov lahko najdete tudi na Blogi
o Sloveniji. Naš cilj je poiskati čim
več objav in se nanje odzvati. Naj še
omenim, da se na socialnih omrežjih
oglaša veliko turistov, ki so Slovenijo
že obiskali, na splošni e-naslov info@
slovenia.info ali direktno preko socialnih omrežij z željo po objavi njihovih fotografij in video posnetkov o
Sloveniji preko naših omrežij.”

Lachtal - skriti smučarski diamant
S soncem obsijano smučišče za prešerne
zimske radosti
RENATA PICEJ
Tam, severno od Celovca (80 km),
naslonjena na Nizke Ture, počiva
dolina Lachtal kot skriti kotiček za
pravo snežno razvajanje. Spominja na
zaklad, ki ga ob blišču velikih smučarskih centrov komaj kdo pozna. Na
s soncem obsijanih kopastih vrhovih,
tam pri 2000 metrih nad morjem, so v
Lachtalu pripravljene proge, ki zadovoljujejo bolj in manj zahtevne smučarje. V turističnem okrožju Murtal
je le eno izmed osmih smučišč (Kreischberg, Turracher Höhe, Frauenalpe,
Grebenzen, Gaal, Höhentauer in Lachtal), a s posebnim šarmom sončnih
smučarskih prog, odmaknjenosti, skritosti in neobremenjenosti z masovnostjo, gnečo in vsem tistim, kar velika
smučarska industrija nosi s seboj. Lachtal ima vse, kar imajo veliki, in ima
predvsem pristen stik s smučanjem,
ki si ga želi nekdo, ki uživa v polaganju smučin, drsenju po širjavah in v
širokih razgledih. Manjkata seveda
blišč in beda komercializacije smučanja, a vse drugo je mogoče poiskati in
najti. Idealno za družine, pravi naslov
za smučanje brez presežnikov, odlično za tiste, ki iščejo, preprosto, užitek
smučanja, sankanja in stika s snegom.
Snežna odeja je v Lachtalu, kjer se
smučine začnejo pri 1600 metrih in
se vijejo z vrhov 2200 metrov nad

morjem, skorajda zagotovljena. Sneg
je naraven, čeprav ni ovir, da takoj
pripravijo umetnega. Lachtal v kombinaciji z okoliškimi atributi turizma,
ki slonijo na tradiciji in neizmerni darežljivosti naravne in kulturne dediščine, je prava destinacija za iskalce
počitniškega uživanja na snegu, v
naravi in doživetij.

Pravzaprav presenečenje
Rekli so mi, da je Lachtal skriti naslov
za odlično smučanje. Ravno prav
daleč, ravno prav velik (150 ha), ravno
pravšnji, da ujameš pravo gostoljubnost, da imaš pravi nabor smučin (11
km lahkih in 20 km srednje težkih
prog, preostalo je za ljubitelje črnih
prog) in da smučaš z razgledom. Vse
to je res, na moje veselje. Iz Ljubljane
do Lachtala je 170 km, iz Maribora 185
km in iz Dravograda 128 km.

Modre odločitve in zelena
energija za beli turizem zdaj!
Hannes Schmidhofer, župan in predstavnik turističnega urada v Lachtalu v eni osebi, je ponosen na svoj kraj
s 400 prebivalci. Prepričano zagotavlja, da ima kraj, nad katerim 13 vetrnic za elektriko skrbi za popoln eko
imidž športnega centra, v katerem izredno skrbijo za ljudem in naravi prijazen način življenja, veliko dodano
vrednost. 50 let so skrbeli za kakovo-

Pogled na apartmajsko naselje Lachtal (Renata Picej)
stno smučanje, zdaj skrbijo za kakovostno bivanje, pravi in to podkrepi
z dejstvom, da so že pred leti razmišljali o naprednih rešitvah zgorevanja,
toplotni in električni energiji ter sistemu za uravnavanje emisij in zdaj so,
zaradi modrega razmišljanja, zelena
destinacija zimskega turizma. Kraj in

predvsem tudi vsi novi apartmaji se
ogrevajo z lesnimi sekanci, lubjem in
žagovino.

Utrinki dogodkov
Zima v počitniški regiji Murtal (Dolina
reke Mure) snuje pravo areno turističnih užitkov. Ponuja vse od adrenalin-

skih smučarskih izkušenj do mirnega
krpljanja. V tem letu bo še nekajkrat
posebej zasijala; 7. marca, Kraischberg: svetovno prvenstvo v deskanju
na snegu - slopestyle. 21. in 23. marca,
Turracher Höhe: Smučarski kulinarium. V istem terminu bo v St. Lambrechtu evropski pokal DEAF SKI.

