VABILO
na informativno predstavitveno delavnico
»RAZVOJ IN OBLIKOVANJE 5-ZVEZDIČNIH DOŽIVETIJ
KOROŠKE«

Spoštovani partnerji,
obveščamo vas, da je RRA Koroška pristopila k razvoju in oblikovanju 5-zvezdičnih turističnih
doživetij v turistični destinaciji Koroška, ki bodo podprla obljubo Slovenije kot zelene butične
destinacije za 5-zvezdična doživetja.
Aktivnosti bodo potekale v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe
vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga sofinancirajo Evropska unija, iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije.
Z izvedbo javnega poziva »Razvoj in oblikovanje 5-zvezdičnih doživetij Koroške« bomo med
vsemi prijavljenimi kandidati izbrali 5 nosilcev turističnih produktov, ki bodo pod strokovnim
mentorstvom nadgradili svojo obstoječo ponudbo v 5-zvezdična turistična doživetja skladna s
kriteriji STO ter jih konkretizirali s pripravo prijave na nacionalni poziv STO za 5-zvezdična
doživetja.
Javni poziv »Razvoj in oblikovanje 5-zvezdičnih doživetij Koroške« z vso dokumentacijo bo
objavljen 10. 7. 2019 na spletni strani RRA Koroška ( www.rra-koroska.si ). Rok za oddajo prijav pa
je 24. 7. 2019.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na informativni uvodni
delavnici,
na kateri bomo predstavili podrobnosti poziva in možnosti vašega sodelovanja.
Srečanje bo potekalo v sredo, 10.7.2019, med 9. in 12. uro,
v Dvorcu Bukovje v Dravogradu (Bukovje 13, 2370 Dravograd).
Komu je namenjena predstavitvena delavnica?
Na informativno predstavitveno delavnico vabimo vse, ki bi želeli svojo obstoječo ponudbo pod
strokovnim mentorstvom razviti v 5-zvezdična turistična doživetja in se prijaviti na
regionalni javni poziv za oblikovanje in razvoj 5-zvezdičnih turističnih doživetij.
Namenjena nosilcem turistične ponudbe, ki delujejo na območju turistične destinacije
Koroška, in sicer:
o
o
o
o

ponudnikom namestitvenih kapacitet,
ponudnikom gostinskih storitev,
upravljavcem turističnih atrakcij,
kmetijam z dopolnilno dejavnostjo turizma na kmetijah,
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o
o

turističnim agencijam in organizatorjem potovanj,
drugim ponudnikom oz. nosilcem turističnih produktov in doživetij.

Zakaj sodelovati s prijavo na javnem pozivu?


Med vsemi prijavljenimi kandidati bo strokovna komisija po vnaprej določenih kriterijih
ocenila in izbrala 5 kandidatov, ki se bodo vključili v strokovno voden in mentoriran
proces oblikovanja oz. razvoja turističnih doživetij.
Delo bo potekalo v obliki 5
praktičnih mentorskih delavnic in individualnih svetovanj.



Izbrani kandidati bodo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili vsebino prijavnice v okviru
nacionalnega poziva Slovenske turistične organizacije (STO) za 5-zvezdična doživetja in
pridobitev naziva »Slovenia Unique Experiences«, ki
omogoča izpostavitev
turističnega doživetja v nacionalni komunikaciji STO in promociji Slovenije na tujih
trgih.



Oblikovana 5-zvezdična doživetja bodo vključena v promocijske komunikacijske
kanale RRA Koroška (posebna izpostavitev na destinacijskem portalu, predstavitev na
dogodkih, vključitev v digitalne kampanje, obvestila za novinarje, itd.).

Vsebinski potek informativne delavnice
Ura

Aktivnost / vsebine

08:45- 09:00

Zbiranje udeležencev

09:00 – 09:05

Primož Vodovnik, RRA Koroška:
Uvodni pozdrav in predstavitev namena projekta

09:05 – 09:50

Janja B. Šuler, LANARA Consulting d.o.o.:
Kaj so turistična doživetja in primeri dobre prakse

Janja B. Šuler, LANARA Consulting d.o.o.:
09:50 – 10:30 Predstavitev regionalnega poziva (razpisa) za oblikovanje in razvoj 5zvezdičnih turističnih doživetij Koroške
10:30 – 10:45

Vprašanja udeležencev

10:45 – 11:00 Odmor
11.00 – 12.00

Vodeno izpolnjevanje informativnih prijav za sodelovanje na regionalnem
pozivu

12.00 – 12:15

Zaključek dogodka

Kako se prijavim na informativno delavnico?
Svojo udeležbo na informativni predstavitveni delavnici potrdite najkasneje do 9.7.2019 na enaslov turizem@rra-koroska.si.
Veselimo se srečanja z vami!
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