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V A B I L O 

V okviru projekta Guide2Visit, katerega cilj je dvig prepoznavnosti in pozicioniranje slovensko-madžarskega 

območja kot skupne turistične destinacije s poudarkom na vključevanju perifernih območij in točk v turistično 

ponudbo in je sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014-2020, vas vljudno vabimo na: 

 

IZOBRAŽEVANJE ZA GRADNJO KAPACITETE - 

Izobraževanje za krepitev turistične ponudbe in trajnostnega turizma 

 

Izobraževanje bo potekalo v okviru štirih delavnic. Udeležba je brezplačna, udeležite se lahko vseh ali 

le izbranih delavnic.  

 

 

1. Del: Naj bo Vaša nastanitev nepozabno doživetje za goste 

Predavateljica: Klara Korenč, svetovalka za ponudnike turističnih nastanitev 

 

Petek, 29.11.2019    16.00 – 19.00 

Oddajanje nastanitvene kapacitete 

• Minimalne zahteve za nastanitvene obrate 

• Kategorizacija nastanitvenih obratov 

• Pomembnost osebnega pristopa in drobnih »pozornosti od gostitelja« 

• Primerjava stroškov nudenja nastanitvenih kapacitet za fizične osebe in za 

sobodajalce 

 

      Predavanje bo potekalo v Vinotoču Halas, Dolgovaške gorice 92A, 9220 Lendava  

 

 

Sobota, 30.11.2019    9.00 – 14.00 

Ogled nastanitvenih kapacitet 

• Ogled z nasveti, za čim boljšo predstavitev nastanitvene kapacitete 

 

Zjutraj se zberemo v KC Murania, Lendavska cesta 19, Čentiba, 9220 Lendava 
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2. Del: Turistična ponudba projektnega območja 

Predavatelj: Andrej Vršič, podjetnik s področja turizma in marketinga 

 

Petek, 6.12.2019    16.00 – 19.00 

 

Turizem projektnega območja 

• Pregled ponudbe, povpraševanja in trendov 

• Znamenitosti projektnega območja 

a) Turistične znamenitosti 

b) Naravna in kulturna dediščina 

c) Potencial čezmejnega povezovanja 

• Aktivnosti na projektnem območju 

a) Pohodniške poti 

b) Kolesarske poti  

c) Turistični paketi 

d) Kontakti turističnih ponudnikov projektnega območja 

 

Lokacija predavanja bo določena naknadno in Vas o njej obvestimo. 

 

 

Sobota, 7.12.2019 9.00 – 14.00  

 

Turistično vodenje po Lendavi – spoznajte lokalne znamenitosti Lendave za kakovostno 

usmerjanje turistov 

Kreiranje turističnega doživetja 

• Ciljne skupine in identifikacije željene ciljne skupine 

• Identifikacija potreb turistov 

• Učinkovita komunikacija s turisti 

• Ustvarjanje doživetij 

Izmenjava izkušenj: kako pa Vi delate? 

Zjutraj se zberemo izpred TIC-a Lendava, Glavna ulica 38, 9220 Lendava 

 

 

Zaradi organizacijskih razlogov vas naprošamo, da se na delavnico prijavite do srede, 

27.11.2019 in sicer po telefonu 031-258-463 (Ajda) ali 051-213-732 (Luka)  oz. po e-pošti: 

ajda@ztr.si. 

 

Vljudno vabljeni! 

Romeo Varga, direktor 

mailto:ajda@ztr.si

