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Ponudba za vključitev v promocijsko
kampanjo Kongresnega urada

Slovenije

STAR LOCATIONS FOR BUSINESS
#sloveniameetings

Pridružite se promocijski kampanji
Kongresnega urada Slovenije ter povečajte
vidnost in prepoznavnost vaše ponudbe in

destinacije v mednarodnem poslovnem
okolju.

 
 

S pomočjo Kongresnega urada Slovenije
lahko tudi letos osvojite mednarodni ciljni
segment organizatorjev srečanj, dogodkov

in motivacijskih potovanj ter povečate
prodajo in druge sorodne cilje. V

nadaljevanju je opis aktivnosti za kampanjo
na področju vsebinskega in digitalnega

marketinga (VDM).
 



Predlog vsebin VDM kampanje je prilagojen usmeritvam in ciljem
slovenskega turizma – povečana prepoznavnost in ugled, trajnostna rast
skupaj z geografsko in časovno razporeditvijo povpraševanja ter
ustvarjanjem dodane vrednosti. 

Dodaten razlog za sodelovanje je tudi možnost sofinanciranja tovrstne
promocije s strani Slovenske turistične organizacije za DMO-je in
agencije, ki je razpisala javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
promocije turistične ponudbe.

Aktivnosti na področju vsebinskega in digitalnega trženja bi bile
inkluzivne v odnosu do ključnih strokovnjakov v panogi in prvenstveno
do partnerjev projekta ter destinacij po ključnih produktih na področju
poslovnih srečanj in dogodkov oziroma izkustvenih makro regijah –
srečanja v mestih, srečanja v alpskem in predalpskem svetu, srečanja v
zdraviliščih ter srečanja na obali in Krasu. 

Vsebine kampanje bi bile glede na izbrani načrt izvedbe (paketna
ponudba v nadaljevanju) distribuirane na ustrezen način, z izpostavitvijo
konkurenčnih prednosti Slovenije skozi posredno in neposredno
promocijo vaše ponudbe.

Promocijske vsebine pridruženih partnerjev promocijske kampanje bodo
usmerjene v prikaz vaše ponudbe in destinacije kot zanimive, varne,
sveže, avtentične, z dobrim razmerjem kombinacije poslovnega okolja z
naravo, kulturo, dobrim počutjem, in kot visoko potencialne destinacije
za organizacijo raznovrstnih strokovnih srečanj, dogodkov, motivacijskih
potovanj po mednarodnih merilih – podkrepljeno s konkretnimi primeri
ponudbe pridruženih partnerjev projekta.

S projektom bi Kongresni urad Slovenije kontinuirano in konsistentno
komuniciral ključne konkurenčne prednosti za organizacijo poslovnih
dogodkov in motivacijskih potovanj v Sloveniji ter odigral pomembno
vlogo povezovalca ponudbe in domačih ponudnikov storitev na področju
poslovnega turizma oz. kongresno-turistične dejavnosti v Sloveniji.

VSEBINA PROJEKTA 



Promocija domače MICE ponudbe z izpostavitvijo pridruženih partnerjev projekta.
Izvajanje kontinuirane in poudarjene promocije Slovenije v  skladu s krovno turistično
blagovno znamko “I FEEL SLOVENIA” in KUS-ovo blagovno znamko “Slovenia
Meetings”.
Povečanje prepoznavnosti in ugleda MICE ponudnikov ter njihove ponudbe in
destinacij – kot dodatna spodbuda gospodarstvu za lažjo prebroditev globalnega
kriznega obdobja, z namenom predstavitve Slovenije kot potencialne destinacije na
področju poslovnega turizma obstoječim in potencialnim kupcem ter odjemalcem
poslovnega turizma, in na ta način vzpodbuditi povečanje števila povpraševanj iz
mednarodenga okolja ter s tem povečati finančne prihodke. v skladu s krovno
turistično blagovno znamko “I FEEL SLOVENIA” in blagovno znamko “Slovenia
Meetings”, z izpostavitvijo partnerjev projekta.
Skozi izkustven in fokusiran način trženja na čimbolj slikovit in celosten način
predstaviti Slovenijo in partnerje projekta obstoječim in potencialnim kupcem ter
odjemalcem poslovnega turizma.
Krepitev samostojnega in partnerskega sodelovanja z gospodarstvom
(osredotočenost na projektnih partnerjih).
Ustvarjanje dodane vrednosti vaši instituciji oz. podjetju in blagovni znamki. 
Aktivacija uporabnikov tako na strani ciljnega segmenta kot tudi na strani domačih
destinacijskih deležnikov. Kongresni urad Slovenije želi skozi projekt aktivno utrditi in
povezati sodelovanje akterjev kongresno-turistične ponudbe v Sloveniji.

NAMEN IN CILJI PROJEKTA 

CILJNI SEGMENT 

Organizatorji dogodkov iz mednarodnega poslovnega okolja, ki želijo spoznati in
organizirati raznovrstna poslovna srečanja in dogodke ter motivacijska potovanja na
raznoliki, varni, sveži, butični in nekonvencionalni destinaciji za poslovni turizem. 

Spletna stran KUS,
SM kanali (predvsem Facebook, LinkedIn),
E-novičniki (za B2B mendarodni ciljni segment),

Ciljni segment je specifično usmerjen v produkt organizacije poslovnih srečanj in dogodkov,
ki zahteva drugačen pristop k nagovarjanju, gre za t. i. high-value consumers:

Večkanalno komuniciranje v sklopu kampanje:



Aktivnosti na področju digitalnega in vsebinskega načrta bi izvajali po
vnaprej določenih usmeritvah, in sicer med junijem 2022 in 31. 11. 2022.

TRAJANJE
PROJEKTA 

VSEBINSKA IN KREATIVNA
IZHODIŠČA VDM KAMPANJE 

Kampanja, ki je v prvi vrsti namenjena dodatni spodbudi domačemu
MICE gospodarstvu za lažjo prebroditev globalnega kriznega obdobja
– namen je okrepitev trženjskih aktivnosti partnerjev projekta.
Fokus kampanje je na avtentičnosti, off the beaten path MICE
destinaciji, dobri kombinaciji poslovnega okolja z naravo, kulturo,
dobrim počutjem ter ostalimi konkurenčnimi prednostmi Slovenije in
vrednotami blagovnih znamk #sloveniameetings in #ifeelsLOVEnia,
torej, vrednot obeh blagovnih znamk, ki poosebljajo Slovenijo za
poslovna srečanja in motivacijska doživetja. 
Sodelujoči partnerji zagotovijo ustrezne vsebine (besedila v angleščini,
foto, video materiali) v skladu z VDM kampanjo, Kongresni urad
Slovenije si pri tem pridržuje pravico do uredništva le-teh. 
Primeri tem za objave: seznam TOP doživetij, primeri dobre prakse z
osredotočanjem na omenjene lastnosti kampanje, trajnostni vidiki v
kontekstu MICE, izbrano doživetje skozi oči lokalca, posebna/še
neodkrita prizorišča in doživetja, lahko gre za predstavitev konkretnega
produkta (konferenčni produkt, lokacija, prizorišče, motivacijsko
doživetij, idr.), zaželjene so omembe glede pridobljenih nagrad in večjih
dosežkov, investicijskih novostih, novih in atraktivnih produktih,
inovacijah, odmevnih dogodkov, itd.



2 objavi promocijskih
prispevkov v angleščini na
spletni strani KUS-a v
posebni rubriki
+
2 aktivni povezavi po želji
naročnika

PREMIUM
PAKET

Vključitev logotipa naročnika
kot partnerja projekta na
spletno stran KUS-a

4 objave na družbenih
omrežjih KUS-a FB, LN, TW
(objava za vsak pripevek na
treh družbenih omrežjih)

2 objavi v e-novičnikih KUS-a
»Slovenia Meetings
Monthly« za mednarodni
ciljni segement -
IZPOSTAVLJENA POZICIJA
(baza 10.000 prejemnikov iz
mednarodnega okolja)

2 ekskluzivna e-novičnika
KUS-a (baza 10.000
prejemnikov iz
mednarodnega okolja)

STANDARD
PAKET

1 objava promocijskega
prispevka v angleščini na
spletni strani KUS-a v
posebni rubriki
+
1 aktivna povezava po želji
naročnika

Vključitev logotipa naročnika
kot partnerja projekta na
spletno stran KUS-a

2 objavi na družbenih
omrežjih KUS-a FB, LN, TW
(objava prispevka na treh
družbenih omrežjih)

1 objava v e-novičniku KUS-a
»Slovenia Meetings
Monthly« za mednarodni
ciljni segement
(baza 10.000 prejemnikov
iz mednarodnega okolja)

1 ekskluzivni e-novičnik KUS-a
(baza 10.000 prejemnikov iz
mednarodnega okolja)

OSNOVNI
PAKET
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Vključitev logotipa naročnika
kot partnerja projekta na
spletno stran KUS-a

2 objavi na družbenih
omrežjih KUS-a FB, LN, TW
(objava promocijskega
prispevka na treh družbenih
omrežjih

/
 

Navedene cene ne vključujejo DDV.

5.350,00 € 3.750,00 € 2.150,00 €
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