
 

 

 
Bled, 18.9.2019 

 
Spoštovani! 
 
Turizem Bled v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018-
2025 razvija znamko Bled Local selection, s katero želi doseči mreženje med ponudniki 
in zagotoviti odlično kakovost pridelkov, izdelkov, storitev in butičnih doživetij ter zastaviti 
korake udejanjanja prepoznavnosti kakovostne ponudbe Bleda na območju Julijskih Alp, 
Slovenije in na širšem turističnem trgu. 
 
V letošnjem letu v certifikacijsko shemo ponovno vabimo snovalce: 

 rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega 
oblikovanja, 

 pridelkov in prehranskih izdelkov, 
 jedi in pijač postreženih na gostinski način. 

 
Vsem zainteresiranim ponudnikom je na voljo brezplačna podpora pri razvoju izdelkov, 
povezovalno okolje in osnovni zasnovi embalaže. 
 
Postopek certificiranja bo v letošnjem letu brezplačen. 
 
Vsi certificirani izdelki in storitve bodo prejeli najmanj tri profesionalne fotografije, 
svetovanje in pomoč pri prodaji, ekskluzivna možnost za prodajo na pomembnih 
dogodkih v kraju, izpostavljenost na spletni strani www.bled.si in družabnih omrežjih 
destinacije, pomoč pri razvoju doživetij vezanih na izdelke, izpostavljenost lokalnih 
doživetij povezanih s certificiranimi izdelki na študijskih turah turističnih agentov in 
novinarskih obiskih. Certificirani izdelki postanejo tudi del uradnih protokolarnih daril 
destinacije, kar ustvarja dodatne multiplikativne učinke sodelovanja. 
 
 

 



 

 

VABILO NA DELAVNICO  
za ponudnike lokalnih izdelkov in storitev,  

ki želijo pridobiti certifikat Bled Local selection 
 
Vse ponudnike rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, 
pridelkov in prehranskih izdelkov ter jedi in pijač postreženih na gostinski način, ki bi 
želeli svoje izdelke in storitve vključiti v certifikacijsko shemo Bled Local selection vljudno 
vabimo na delavnico, ki bo, v četrtek, 25.2.2021 prek Zooma. 
 
Dnevni red: 
 
14.00 – 16.00 Delavnica za pridelke in prehranske izdelke ter jedi in pijače postrežene 
na gostinski način  
 
16.00 – 18.00 Delavnica za rokodelske izdelke in izdelke unikatnega in industrijskega 
oblikovanja 
 
 
Zaželeno je, da na delavnici predstavite svoje izdelke, saj jih bodo pokomentirali 
predstavniki ocenjevalne skupine in strokovni svetovalci, ki vas bodo lahko usmerjali pri 
razvoju. 
 
Po delavnicah bo na spletni strani www.bled.si objavljen tudi javni razpis, na katerega se 
boste lahko prijavili za ocenjevanje izdelkov. 
 
Vljudno vas prosim, da svojo udeležbo na delavnici potrdite do petka, 19.2.2021 s 
prijavo na naslednji povezavi: https://forms.gle/wSqvw8TkVXWfZaiTA.  
 
Za dodatna pojasnila in pomoč pri izpolnjevanju prijavnic sem vam z veseljem na voljo. 
 
Lep pozdrav, 
 
Maja Pančur 
 
Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma 
Bled Tourist Board 
 
Ljubljanska cesta 27, SI – 4260 Bled 
T: +386 4 5780 500 
E: maja.pancur@visitbled.si 


