
                                                                                      
 

 

 

Promocija turističnih paketov na  
»Facebook strani Feel Slovenia« 

 
Sektor za turizem javne agencije SPIRIT Slovenija, oddelek za odnose z javnostmi in 
marketing v Sloveniji v sodelovanju z oddelkom za eposlovanje, pripravlja dodatne 
promocijske aktivnosti na Facebook strani Feel Slovenia, s katerimi želimo povečati 
število klikov, prepoznavnost akcije in ponudnikov ter interes za tematske kategorije s 
konkretnimi turističnimi paketi in idejami za oddih v Sloveniji, ki so objavljene na 
www.slovenia.info/nalepse.  
 
Sodelovanje in objava paketov za promocijo na Facebook strani Feel Slovenia je za 
turistične ponudnike brezplačna, na SPIRIT Slovenija pa bomo kreativno in izvedbeno 
izpeljali promocijske aktivnosti. 
 
Spodaj si oglejte primer prve kreativne Facebook objave (za ogled objave morate biti 
prijavljeni kot Facebook uporabnik v vašem brskalniku). 
 

 
 
Slovenske turistične ponudnike bomo ponovno pozvali, da bodo pripravili oziroma 
ažurirali aktualne ponudbe in pakete – vi pa jih boste v skladu z navodili za urejanje 
portala vnesli na pristajalno stran (landing page) www.slovenia.info/nalepse.   
 
Ponudbe so razvrščene po produktih:  

1. Užitki ob hrani in vinu 

2. Aktivni oddih  

http://www.slovenia.info/facebook
http://www.slovenia.info/nalepse
http://www.slovenia.info/facebook
https://www.facebook.com/slovenia.info/photos/a.144570495952.135947.144098725952/10152626523050953/?type=1&theater
http://www.slovenia.info/nalepse


 

3. Zdravilišča in velnes 

4. Oddih v mestih 

5. Potepanja po Sloveniji (le paketi in ponudbe brez nočitve) 

6. Oddih na podeželju 

7. Oddih ob in na vodi 

 
Prosimo vas, da spodnji obrazec in navodila za sodelovanje (stran 3) pošljete tudi po 
vaši mreži turističnih ponudnikov:  
 
V primeru dodatnih vprašanj smo vam z veseljem na voljo na e-naslovu: 
katja.turk@spiritslovenia.si.   
 
Osnove zahteve pri pripravi vsebin, ki jih morajo upoštevati ponudniki: 

- Akcija paketnih ponudb se mora nanašati na čas koriščenja storitev, in sicer od 

dneva objave do najkasneje izteka veljavnosti paketa oziroma storitve.  

- Paket mora vsebovati min 2 ali več dnevni paket, z vsaj eno NZ (nočitev z 

zajtrkom),  

- Iz paketa mora biti razvidno, v kateri vsebinski sklop (kategorijo) želi 

ponudnik, da ponudbo uvrstimo (Zdravilišča in velnes, Aktivni oddih, Oddih na 

podeželju, Mesta in dogodki, Vino in kulinarika, Potepanja po Sloveniji, Oddih na 

in ob vodi). 

- Posredujete lahko tudi ponudbe in pakete brez nočitve, ki bodo objavljene v 

rubriki »Potepanja po Sloveniji«.  

- Predlagamo, da ponudba vsebuje GRATIS produkt oziroma storitev v 

vrednosti več kot 15 EUR in manj kot 42 EUR v skladu s sloganom 

SLOVENIJA. Zelena. Aktivna. Zdrava (npr. masaža oziroma druge velneške 

storitve, izposoja koles, prost vstop do organizirane vadbe, kulinarična 

delavnica zdrave prehrane, zdraviliško svetovanje…)  

 
Oporne točke za pomoč pri vnosu paketov: 
1. Na spletu uporabljajte male tiskane črke (izjema začetek povedi, imena ipd.). 
2. V naslovu ne uporabljajte simbolov (npr. %, € ...).  
3. Če vnašate enodnevni paket brez nočitve, morate pri "Vsebinski sklop počitnic" 
označiti "Izlet", ostale kategorije so namenjene izključno paketom z nočitvami.  
4. V opis paketa morate vnesti tudi ceno in kontaktne podatke za nadaljnje informacije 
in rezervacije. Če konkretne cene nimate, vpišite vsaj ceno "od do". Posebej označite oz. 
izpostavite ugodnosti v paketu. Posebej izpostavite GRATIS produkt oziroma storitev v 
skladu s sloganom SLOVENIA. Zelena. Aktivna. Zdrava. 
5. Zapis morate povezati s krajem na zemljevidu, da se bo pravilno prikazoval na 
portalu. 
6. Vnesite predlog za ključne besede. 
7. Vnesite vsaj eno fotografijo. 
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8. Objavite zapis.



 

 

Obrazec za sodelovanje 
 
PODATKI O PONUDNIKU: 

 

Naziv podjetja: ________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: _____________________________________________________________ 

Naslov:_________________________________________________________________________ 

Telefon :________________________________________________________________________ 

Mail: ____________________________________________________________________________ 

Spletna stran: _________________________________________________________________ 

PODATKI O PAKETU: 
SKLOP (označite 
enega od 
navedenih 
sklopov) 

1. Užitki ob hrani in vinu 

2. Aktivni oddih  

3. Zdravilišča in velnes 

4. Oddih v mestih 

5. Potepanja po Sloveniji (le paketi in ponudbe brez 

nočitve) 

6. Oddih na podeželju 

7. Oddih ob in na vodi 

- Naziv PAKETA 1  : 
partner določi ime: 

Pri opredeljevanju naziva paketa vas vabimo, da jih 
poimenujete in vsebinsko zastavite čim bolj kreativno, 
izhajajoč iz  kombinacije sklopov, navedenih zgoraj (npr. 
aktivnega oddiha, odlične slovenske kulinarike, narave, 
sprostitve ipd). 

Opis paketa v 
skladu s pogoji 
prijave (vsebina 
paketa, cena, 
morebitne dodatne 
ugodnosti, rok 
veljavnosti) 

Besedilo dolžine do 1000 znakov s presledki. Besedilo 
mora vsebovati NUJNE elemente, ki jih paket zajema, 
koliko oseb in ceno. Prav tako je nujno potrebno 
dodati datum veljavnosti ponudbe. 

Podatki za 
rezervacijo paketa 

Tu navedete kontaktne podatke za rezervacijo npr. 
telefon, email, www… 

Slikovni material Pošljite skrbniku v obliki priponke, prilagojeno za splet v 
jpg formatu. 

GRATIS PRODUT 
oz. STORITEV 

Predlagamo, da v ponudbo vključite gratis produkt 
oziroma storitev, ki podpira slogan SLOVENIJA. Zelena. 
Aktivna.  

 

Kontakt za morebitna vprašanja in dodatne informacije: katja.turk@spiritslovenia.si  
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