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Pogovor

Jadran Furlanič, direktor Turističnega združenja Portorož

ODLIČNIH
ŠPORTNIKOV NE
ZNAMO IZRABITI
V PRID TURIZMA
Piše: Duša Podbevšek - Bedrač

V prihajajočih valentinovih dneh na Obali, še zlasti v Portorožu,
pričakujejo večji obisk. Na vse bolj priljubljen praznik so se še
posebno dobro pripravili v hotelih s programi sožitja za dva in v
restavracijah s kulinaričnimi presenečenji. Valentinovo,
pustovanje in šolske počitnice bodo že prva večja prelomnica v
turističnem obisku Obale, kjer se turistična sezona začne z
velikonočnimi in prvomajskimi prazniki.

V

Turističnem združenju Portorož menijo, da bo letošnje leto
zelo težko za slovenski turizem,
tudi na Obali. Optimistično sicer upajo,
da bodo dosegli vsaj take rezultate, kot
so jih v minulem letu, torej približno
1,3 milijona turističnih prenočitev (rekordno leto je bilo 2011 z več kot 1,4 milijona prenočitvami). »Skrb zbujajoče
je, da so ruski gosti, ki so zelo dobri potrošniki, lani ustvarili za kar 18 odstotkov manj prenočitev in da je izvenpenzionska potrošnja upadla za kar dvajset
odstotkov,« pravi mednarodno znani
turistični strokovnjak Jadran Furlanič,
direktor Turističnega združenja Portorož.

promocije, razen v nekaj svetlih primerih, smo zelo zaostali, ne uporabljamo
novejših metod oglaševanja. Vzrok? Ni
denarja. V prepoznavnost države bi bilo treba vlagati veliko več. Je pa to težko, če se dnevno piše o korupciji, krajah, cenenih prodajah. S tem se izniči še
del tistih sredstev, ki jih vlagamo v promocijo.

Vse morda le ni tako črno ...
Ne govorim o tragediji, vendar kaže, da
bomo cepetali na mestu. Res pa je, da
dosegamo boljše rezultate zaradi geografske lege Slovenije in da smo za Avstrijce, Nemce, Italijane in druge sosede dosegljivi z avtomobilom v le nekaj
urah.

Ali projekt Riviera 365, v katerem
imata glavno vlogo Portorož in
Opatija, že rojeva sadove in privablja več tujih turistov?
Letos smo ga komaj izpeljali s sredstvi,
ki so nam na voljo. Prireditve v okviru
Riviera 365 naj bi bile pompozne in zanimive, kar pomeni tudi drage. A denarja ni, kako naj potem Riviera 365 rojeva sadove.

Spomladi zapuščate direktorski
stol, na katerem ste bili zelo uspešni. Zakaj?
Odhajam v zasluženi pokoj, vendar se
bom še vedno ukvarjal s turizmom. V
štiridesetih letih delovanja v turizmu
sem se veliko naučil, a bom tudi v
prihodnje še usvajal nova znanja. Veselim se, še bolj pa se tega veseli moja žena Branka, da si bova končno lahko
privoščila dopust v poletnih mesecih.

Kam pa za valentinovo?
Na Štajersko, na sneg, na mariborsko
Pohorje.

Ali je za padec krivo to, da je prepoznavnost naše dežele še vedno
slaba?
Nedvomno. Prepoznavnost je zelo slaba. Na bližnjih trgih smo kraji tako in
tako najbolj odvisni od lastne promocije. Veste, kaj me najbolj jezi? Da celo
glede odličnih rezultatov, ki jih dosegajo naši športniki, kar je po moji oceni
najcenejša promocija za Slovenijo, ne
naredimo ničesar. Tega ne znamo izrabiti v prid turizma. Razumi, kdor more!
Prav tako vse premalo investiramo v
marketinške dejavnosti. Tudi v načinu
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O izbiri ministra za
gospodarstvo
»Edina svetla točka te vlade v
letošnjem letu – v mislih imam
turizem – je prava izbira ministra za
gospodarstvo. Ker ga poznam,
mislim, da bo postavil prave
smernice za nadaljnji razvoj
turizma. S pravim vložkom bi lahko
turizem postal vodilna panoga v tej
državi.«

Jadran Furlanič
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