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O STRATEGIJI
Mesto Ptuj z okolico je zanimiva turistična destinacija iz več razlogov:
zgodovinski dokumenti ga umeščajo med najstarejša mesta v tem delu
Evrope, ponaša se z bogato kulturno dediščino in naravnimi danostmi, pestro festivalsko in umetniško
produkcijo ter ponuja možnosti za
izjemna vinsko-kulinarična doživetja. Kljub temu pa turizem ni dosegel zadostnega razvoja v primerjavi z
drugimi slovenskimi mesti in glede
na pričakovanja njegovih prebivalcev. Iz gospodarskega vidika so tako
na področju turizma neizkoriščeni
potenciali in nadaljnje razvojne možnosti.
Vizija in strategija Mestne občine
Ptuj 2015–2025 kot temeljni razvojni dokument občine je opredelila turizem kot enega izmed svojih
štirih ključnih razvojnih strateških
usmeritev. Skladno s tem je bil v
začetku leta 2016 ustanovljen Javni
zavod za turizem Ptuj kot krovna
institucija, ki je odgovorna za celovito strateško upravljanje destinacije. Sledenje vključuje načrtovanje
razvoja in trženja turizma, razvoj
turističnih produktov, promocijo,
trženje in koordinacijo ter komunikacijo z vsemi deležniki.

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj predstavlja
krovni dokument za načrtovanje turističnega razvoja destinacije. Je živ
dokument, katerega namen je zagotoviti razvoj in rast turizma na Ptuju, ki bo povečal turistične prihode
in potrošnjo ter prinesel turističnemu gospodarstvu na Ptuju pozitivne
učinke.
Dokument ponuja jasno in skupno smer razvoja turizma v prihodnjih petih letih, pri čemer izhaja
iz obstoječega stanja ter se usmerja
v priložnosti in potenciale za rast v
prihodnje. Aktivno vključevanje in
sodelovanje vseh, ki so tako ali drugače vpeti v turistični razvoj destinacije, je nujni pogoj za njeno uspešno
uresničitev.
Zapisana strategija predstavlja kažipot in zemljevid, ki nam pomaga, da
gremo v pravi smeri za dosego želenih ciljev rasti.
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Kam si želimo?
vizija in poslanstvo

Vizija
Ptuj bo mednarodno prepoznana in privlačna zelena destinacija
Slovenije in centralne Evrope, ki
bo presegala pričakovanja obiskovalcev z izjemno ustvarjalnostjo in
odprtostjo njenih ljudi, pristnimi
doživetji bogate kulturne dediščine ter kulturnim utripom starega
mestnega jedra, obdanega z naravo blagodejnih voda in vinske trte.

Poslanstvo
Z ustvarjalno energijo in odprtostjo presegamo pričakovanja
obiskovalcev za zdravo rast turizma.

Kje smo?

analiza stanja turizma na ptuju

PRIHODI IN
PRENO ITVE
TURISTOV 2015

TURISTI PO DRŽAVAH
PRIHODA 2015

V letu 2015 je destinacija Ptuj zabeležila skupno 59.127 turističnih prihodov, ki so ustvarili 145.700 nočitev. V spodnjih grafih je prikazana primerjava z nekaterimi slovenskimi
destinacijami ter gibanje rasti prihodov in
prenočitev glede na leto 2014.

Prihodi turistov po
destinacijah, 2015

3,9 mio
+ 11 %

Delež tujih turistov na Ptuju je v letu 2015
znašal 54,3 %. Med njimi je bilo največ avstrijskih (18 %), italijanskih (15 %), nemških (14 %)
in nizozemskih (7 %) turistov.

Prihodi in prenočitve turistov na
Ptuju po državah, 2015

DRŽAVA
TUJI
DOMAČI
SKUPAJ
Avstrija
Italija
Nemčija
Nizozemska
Češka rep.
Poljska
Hrvaška
Francija
Drugo

PRIHODI
32.101
27.026
59.127
5.847
4.737
4.592
2.375
1.932
1.756
1.502
899
8.461

PRENOČITVE
68.145
77.555
145.700
13.226
10.611
7.785
5.479
3.161
2.259
2.712
1.565
21.347

Vir: SI-STAT, Prihodi in prenočitve turistov.

Vir: SI-STAT, Prihodi in prenočitve turistov.

Prenočitve turistov po
destinacijah, 2015

Deleži turistov na Ptuju po
državah, 2015

10,3 mio
+8%

Francija 2 %
Poljska 3 %
Češka 3 %
Hrvaška 3 %
Nizozemska 4 %

Vir: SI-STAT, Prihodi in prenočitve turistov.

Vir: SI-STAT, Prihodi in prenočitve turistov.
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POVPRE NA DOLŽINA
BIVANJA 2015

PRENO ITVENE
ZMOGLJIVOSTI 2015

Povprečna dolžina bivanja v destinaciji Ptuj
je v letu 2015 znašala 2,5 dni, kar je nekoliko pod slovenskim povprečjem. Na Ptuju so
v povprečju najdlje bivali domači turisti (2,9
dni), med tujimi turisti pa Avstrijci in Nizozemci (2,3 dni).

Skupno število prenočitvenih zmogljivosti
na Ptuju je v letu 2015 znašalo 1.431 ležišč, od
tega je bilo stalnih ležišč 1.207. Med slednjimi
so ležišča v hotelih predstavljala 35 %, ležišča
v kampih 23 %, ostala ležišča pa 42 % stalnih
ležišč.

Povprečna dolžina bivanja v
destinaciji, 2015

Prenočitvene zmogljivosti po
destinacijah, 2015

Vir: SI-STAT, Prihodi in prenočitve turistov.

Vir: SI-STAT, Prenočitvene zmogljivosti.

Povprečna dolžina bivanja na Ptuju po
državah prihoda, 2015

Prenočitvene zmogljivosti Ptuj po
vrsti nastanitve, 2015

Vir: SI-STAT, Prenočitvene zmogljivosti občine.
Vir: SI-STAT, Prihodi in prenočitve turistov.
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V EM JE PTUJ
EDINSTVEN?

KAKO PTUJ VIDIJO
DRUGI?
Za uspešno upravljanje destinacije in njene
tržne znamke je v prvi vrsti pomembno razumeti, kako jo danes vidijo vsi, ki tako ali drugače prihajajo v stik z njo. Šele tako lahko aktivno
in učinkovito gradimo njeno želeno podobo.
Najpogostejši asociaciji samodejnega priklica
ob besedi Ptuj sta bili Ptujski grad in kurentovanje, sledile pa so jim terme, staro mestno
jedro in asociacije na temo vina. Atributi, ki
po mnenju anketirancev najbolje opišejo destinacijo Ptuj so: 1. tradicija in zgodovina, 2.
kultura, glasba in festivali, 3. vino in kulinarične dobrote. Z nekoliko manjšim številom
odgovorov jim sledijo atributi: 4. mir, počitek
in sprostitev ter 5. narava, šport, rekreacija.

Na kaj vse pomislite, ko slišite
besedo Ptuj?

najstarejše slovensko mesto

Kurent in kurentovanje

najstarejša vinska klet v Sloveniji

edino slovensko mesto s kar 1.100
vinskimi trsi v središču mesta

edino mesto v Sloveniji z
možnostjo nočitev v vinskih sodih

največja nacionalna razstava
dobrot slovenskih kmetij

največje slovensko stalno jezero

Vir: Anketa v sklopu priprave Strategije razvoja in trženja turistične destinacije
Ptuj 2017-2021, N=485, odprto vprašanje

najstarejši festival narodnozabavne glasbe v Sloveniji

Kaj po vašem mnenju najbolje opiše destinacijo
Ptuj?

Vir: Anketa v sklopu priprave Strategije razvoja in trženja turistične destinacije
Ptuj 2017-2021, N=484, možnih več odgovorov
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Kam gremo?

stebri strateškega razvoja turizma

GDS

OVENIA GREEN (SG).

pridobitev znaka SLOVENIA GREEN se destiobalnih kriterijih
GDS, ponudniki,
ki vstopijo
v
IZZIVI
NA POTI
RASTI
i oz. posredovati enega izmed šestih mednaroSkozi GREEN
poglobljene
intervjuje
s ključnimi detrani SLOVENIA
verificiranih
znakov.

GSTC-D

ležniki so bila prepoznana štiri ključna področja, ki so pomembna za uspešen razvoj
turistične destinacije Ptuj:

ETIS

• prepoznavnost in učinkovito trženje,
• inovativna in kakovostna turistična ponudba,
• sodelovanje in povezovanje,
• konkurenčnost prek znanja (ustrezno usposobljen kader).

Ključna izzivi pri razvoju turizma na Ptuju po mnenju deležnikov

estination Standard, GSTC-D – Global
cil, Destination Criteria, ETIS – EuropePREPOZNAVNOST
em, SG – Slovenia Green
IN UČINKOVITO
TRŽENJE

INOVATIVNA IN KAKOVOSTNA
TURISTIČNA PONUDBA

• jasen fokus - pozicioniranje
• finančna sredstva za trženje
• vsebine in zgodbe, doživetja
•
•
•
•

dostopnost turistične ponudbe
inovativna preobrazba obstoječe turistične ponudbe
oživitev mestnega jedra
implementacija idej

•
•
•
•

več povezovanja na vseh ravneh
potreba po koordinaciji
potreba po informiranju
doseči pozitiven odnos lokalnega prebivalstva do mesta

K VKLJUČITVE V ZSST
SODELOVANJE
IN POVEZOVANJE

SLOVENIA
• nova znanja in veščine
INFORMIRANJE
Destinacije in ponudniki v postopku vključevanja v ZS
• podjetništvo v turizmu
ON mora deIN IZOBRAŽEVANJE
• izobražen kader v turizmu
šejo Zeleno politiko slovenskega turizma, ki
Zeleno shemo
desetih trajnostnih načelih. Zelena politika slovenskeg
izvesti akKaj
potrebujemotemeljno
za uspešnozavezo
uresničevanje
RAZVOJNE PRIORITETE
opredeljuje
slovenskega turizma, da
mči, da že ob
strategije diferenciacije?
trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izbo
ločeno raven
e, da bo stanje
Turizem na Ptuju sledi načelom trajnostneOdlično poznavanje ciljnih kupcev,
ves čas izboljnjihovih želja in potreb.
ga razvoja, tako na okoljskem, gospodarskem

kot družbenem področju. Zelena in trajnostno naravnana drža turizma na Ptuju, ki je
skladna s širšo razvojno strategijo Mestne obu v shemo slečine Ptuj in nacionalnim razvojnim okvirjem,
m (imenovanje
je krovna usmeritev, skozi katero so presojani
vsi ukrepi in aktivnosti na tem področju.
a, oblikovanje

nje ozaveščePtuj se je v letu 2016 vključil v Zeleno shemo
politike, ankeslovenskega turizma kot slovenska zelena
atkov, oddaja
destinacija.
a za presojo,
ačrta ukrepov,
a značaja in
a za terenski
ukrepov in po
soja) in se oce1-10 (najmanj
Temeljna strategija razvoja turizma bo straonze, najmanj
tegija diferenciacije, ki se osredotoča na širši
ver, najmanjspekter
8
segmentov ter k doseganju edinstveno).
sti in dodane vrednosti v očeh svojih kupcev.

stva v ZSST ter presoja trajnosti oz. pridobitve zna-

Hiter odziv in prilagajanje potrebam ciljnega
trga.

Za pridobitev znaka SLOVENIA
GREEN
ACCOMMODATION
Stalen razvoj ter kreiranje inovativnih in
ali diferenciranih
SLOVENIA turističnih
GREEN produktov,
TRAVEL ki bodo
izhajali iz kupca (orientiranost h kupcu).
AGENCY/TOUR OPERATOR mora
ponudnik ob vstopu v Zeleno shemo
Kakovost in
odlično izvedbo
turističnih
slovenskega
turizma
predložiti
do- storitev
oziroma produktov (pred, med in po nakupnem
kazilo
o imetju enega izmed šestih
procesu).
mednarodno uveljavljenih znakov,
ki jih
priznava Zelena shema slovenUčinkovito in intenzivno trženje, skozi katerega
destinacija
skega
turizma.komunicira o svoji edinstvenosti,

ustvarja percepcijo dodane vrednosti in utrjuje
TRAVEL AGE
želeno podobo na percepcijskem zemljevidu
Ponudniki
pri vstopu v ZSST izciljnih kupcev.

vedejo pet aktivnosti (izpolnitev
prijavnice,
politike,
Blagovnopodpis
znamko zelene
(destinacijska
tržna znamka),
ki
bo
s
podobo
in
pomeni
utrjevala
percepcijo
predložitev dokazila o veljavnosti
edinstvenosti ter želeno identiteto destinacije.
znaka, predložitev novih dokazil o
veljavnosti znaka).
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Strošek vstopa in članstva v ZSST
ter pridobitve znaka Slovenia Green za ponudnike znaša 100 EUR +

Za lažje izvajanje
stopku vključitve
nacijam in ponud

Destinacija Ptuj bo z namenom razvoja v smeri zastavljene vizije in temeljne
strategije sledila štirim razvojnim prioritetam:
1. konkurenčnost,
2. prepoznavnost in atraktivnost,
3. partnersko sodelovanje,
4. trajnostni turizem.

Ključne razvojne prioritete turistične destinacije Ptuj

KONKURENČNOST

• Kakovost
• Inovativni razvoj
turističnih
produktov
• Dostopnost
• Infrastruktura
• Usposobljenost
kadrov
• Desezonalizacija

PREPOZNAVNOST IN
ATRAKTIVNOST

• Blagovna znamka
• Učinkovito ciljno
trženje
• Digitalna orodja
• Tržne raziskave in
statistični podatki

PARTNERSKO
SODELOVANJE

• Povezovanje
• Mreženje
• Odnosi z
deležniki
• Komunikacija
• Informiranje
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TRAJNOSTNI
TURIZEM

• Narava in
pokrajina
• Okolje in
podnebje
• Kultura in
tradicija
• Poslovanje
turističnih podjetij
• Destinacijski
management

KROVNI STRATEŠKI CILJI
Z uresničevanjem zastavljene strategije želi turistična destinacija Ptuj doseči sledeče krovne cilje:
Krovni strateški cilji turistične destinacije Ptuj

RAZVOJ CILJNIH TRGOV
Segmentacija in izbor ciljnih trgov sta ključnega pomena za učinkovito trženje. Omogočata, da
skupinam z različnimi interesi in potrebami ponudimo prilagojeno ponudbo, ki bo v največji
možni meri vzbudila njihovo zanimanje in povečala možnosti za nakup. Trženje skupinam, ki
so si podobne v razmišljanju, vrednotah in življenjskem stilu, je veliko učinkoviteje od trženja
zgolj glede na geografske ali sploh nobene kriterije.
Za vsak izbran ciljni segment je potrebno opredeliti ključne krovne turistične produkte oziroma doživetja, segmente turistov pa skozi čas tudi ustrezno spremljati in upravljati. Pri tem je
ključnega pomena, da te skupine odlično poznamo in razumemo, kaj jim je pomembno in česa
si želijo.

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj 2017–2021
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Segmentacija trga glede na različne kriterije

GEOGRAFSKO

•
•
•
•
•
•
•

Avstrija
Italija
Nemčija
Nizozemska
Hrvaška
Češka
Poljska

NAMEN POTOVANJA

• Prosti čas
• Poslovni
• Tranzitni

DEMOGRAFSKO

•
•
•
•
•

Družine z otroki
Pari
Starejši
Ženske
Intelektualci

VREDNOTNO

• Obiskovalci
družine in
prijateljev
• Milenijci
• Hipsterji
• Foodieji
• Ljubitelji kulture
• Ljubitelji
aktivnosti na
prostem

aktivni ljubitelji narave in zdravega načina življenja višjega dohodkovnega razreda

Kaj iščejo današnji turisti?
Sodoben turist je vpet v divji tempo življenja, kjer se bolj ali manj sooča s pomanjkanjem časa.
S tem povezana je močna želja po umiritvi in sprostitvi ter želja po kvalitetnem preživljanju
prostega časa in negovanju odnosov z najbližjimi. S široko dostopnostjo informacij in turistične
ponudbe sodoben turist išče možnosti krajših ali daljših oddihov ter sanjari o možnih destinacijah in doživetjih. Ob obisku destinacije išče doživetja, izkušnje in avtentičnost. Želi spoznati
drugačne kulture, navade in običaje, skoznje pa reflektira sebe in svoje vrednote.
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Pomembni segmenti v turizmu
Milenijci so izjemno pomembna skupina za prihodnji razvoj turizma. Gre za osebe, ki so rojene med leti 1980 in 2000. So digitalno izjemno pismeni in imajo skorajda neomejen dostop do
informacij. Radi so deležni pozornosti, zanimajo pa jih tudi različne okoljske teme ter vprašanja
družbene pravičnosti. Izmed vseh starostnih skupin ravno milenijci največ potujejo, kjer nabirajo edinstvena doživetja in izkušnje, ki jih lahko delijo z drugimi. Milenijci zagovarjajo ravnotežje med delom in prostim časom ter si želijo odkrivanja edinstvenih in oddaljenih destinacij.
Hipsterji so osebe, ki želijo vedeti in poznati stvari. Radi se učijo, spoznavajo in počnejo raznolike stvari. Želijo biti drugačni in izstopati iz množice. Potujejo na bližnje in oddaljene destinacije, predvsem z veliko željo po spoznavanju in odkrivanju novih stvari ter spoznavanju novih
ljudi, od katerih se učijo novih idej, stvari ali pustolovščin. Želijo si individualnega doživetja
destinacije. Skozi odkrivanje krajev spoznavajo samega sebe; kaj si v življenju želijo, kje želijo
biti in kaj bi radi počeli. Hipsterji se zanimajo za netipično ponudbo, kot so pop-up restavracije,
neodvisne trgovinice ter galerije z obrtniškimi izdelki.
Foodieji so osebe, ki jim iskanje novih kulinaričnih izkušenj predstavlja hobi. Ne gre torej zgolj
za uživanje ob dobri hrani, temveč postane odkrivanje kulinaričnih novosti primarni cilj. Foodieji se poleg hrane zanimajo tudi za različne pijače; na primer za vinarstvo in kulturo pitja
vina, piva in drugih pijač. Zanimajo jih odprtja novih restavracij, zdrava prehrana, lokalne sestavine, kuharski tečaji, kuharski blogi, kulinarične TV oddaje z vrhunskimi chefi, specializirane
kuharske knjige in revije ter tržnice z lokalno ponudbo okoliških kmetij. Radi preizkušajo nove,
nenavadne in drugačne okuse ter kombinacije, velik poudarek pa dajejo kakovostnim, svežim
in lokalnim sestavinam.
Pari: Zaradi današnjega načina življenja, polnega dela in obveznosti, pari vse manj časa preživijo
skupaj, zaradi česar se povečuje zanimanje za romantične oddihe. Romantični vikend pomaga
parom, da se odmaknejo od vsakdanjega stresa in se prepustijo relaksaciji in družbi drug drugega. Skupni oddih pa je pogosto tudi udejstvovanje v dejavnosti, ki jo par rad počne ali obisk
kraja, ki ima zanju poseben pomen.
Družine: Pomen družinskih počitnic vse bolj pridobiva na svoji vrednosti in pomembnosti, saj
se družine vedno bolj soočajo s prenatrpanimi urniki, zaradi katerih posledično preživijo manj
časa skupaj kot družina. Več-generacijska potovanja pridobivajo na popularnosti pri otrocih,
starših, starih starših in celo prastarih starših, ki iščejo načine skupnega preživljanja počitnic,
vikendov in družinskih obeležij.
Starejši: Generacija prebivalstva rojena po drugi svetovni vojni prehaja v pokoj in številčno strmo narašča. Starejši imajo več časa, so še vedno relativno vitalni ter se na destinacijah zadržijo
dlje in posledično potrošijo več. Glavni motiv za potovanje jim predstavljajo odmik od vsakdana
in sprostitev ter dobro počutje (wellness).
Tranzitni gostje: Tranzitni turisti sosednje Avstrije ter nadalje Češke republike, Slovaške, Poljske
in Nemčije v poletnih mesecih v velikem številu prečkajo slovensko ozemlje na svoji poti do
jadranske obale. Večina jih svojo pot skrbno načrtuje in celo predvidi svoje postanke za nakup
goriva, spanje, počitek in obroke. V kolikor se odločijo v državi prespati, je njihov postanek kratek, z namenom čimprejšnjega dosega končne destinacije.
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STEBRI TURISTI NIH DOŽIVETIJ
Na podlagi analize, kako Ptuj vidijo drugi, kakšne potenciale ima, v čem je edinstven in za
katere segmente turistov je lahko zanimiv, so
bili oblikovani ključni stebri turističnih doživetij, na katerih naj temelji prihodnji razvoj
ptujskega turizma.
Največji generator turističnih prihodov in
temeljni steber turistične ponudbe ostajajo

Terme Ptuj, ki z zdraviliškim turizmom in
wellnessom ponujajo sprostitev, zdravje in
dobro počutje. Ostali generatorji turističnih
prihodov na Ptuju so lahko tudi: potovalne
agencije in organizatorji potovanj; festivali,
prireditve in drugi dogodki; kongresi, konference, simpoziji in druga strokovna srečanja;
športne priprave in športni dogodki.

Glavne teme turističnih doživetij na Ptuju

STARO MESTNO
JEDRO

Ptujski grad, veduta Ptuja, staro mestno jedro

KULTURA IN
UMETNOST

sodobna kultura, živa in ustvarjalna kultura, glasbeni festivali,
literarno-pesniški festivali, drugi umetniški festivali, Drava
festival

KULTURNA
DEDIŠČINA

rimsko obdobje, obdobje srednjega veka, gospodje Ptujski,
muzejske zbirke, kurentovanje, ...

VINARSTVO IN
KULINARIKA

Ptujska klet, degustacije vina, Salon Sauvignon, Salon Pubec,
Martinovanje, trgatev, vinske kleti v mestu, kulinarični festivali, Dobrote slovenskih kmetij, izleti v vinorodne Haloze, pokušina domačih izdelkov

(zgodovinsko mesto)

WELLNESS
IN KREPITEV
ZDRAVJA

Terme Ptuj,

AKTIVNOSTI
NA PROSTEM

Ptujsko jezero,

Dravska kolesarska pot,

Krajinski park,

ŠPORT

Park Turnišče
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RAZVOJ TURISTI NIH pRODUKTOV DESTINACIJE
Razvoj turističnih produktov destinacije je
ključen za privabljanje obiskovalcev. Nanaša
se na oblikovanje novih atrakcij, doživetij in
storitev, ki bodo zanimivi za turiste in jih bodo
ti pripravljeni obiskati oziroma preizkusiti.
Javni zavod za turizem Ptuj kot krovna organizacija za upravljanje destinacije Ptuj je tista
stična točka, ki na podlagi poznavanja turističnega trga in jasnih strateških izhodišč usmerja, koordinira, povezuje in spodbuja lokalno
turistično gospodarstvo in ključne deležnike k

razvoju inovativnih turističnih proizvodov ter
nadgradnji klasičnih turističnih produktov v
smeri nepozabnih izkušenj obiskovalcev.
Pri razvoju turističnih produktov se bo destinacija Ptuj posluževala usmerjenega kreiranja
produktov za izbrane ciljne segmente in se
pri tem osredotočala predvsem na krepitev
obstoječih trgov. Poudarek bo dajala mehkim
inovacijam, ki dajejo večjo prednost ljudem
– kadrom v turizmu, paketnim ponudbam (tematske poti), zgodbam in kreiranju dogodkov.
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TEMELJI ZA BLAGOVNO ZNAMKO DESTINACIJE
Oblikovanje, upravljanje in dosledna uporaba tržnih znamk je ključna v visoko konkurenčnem okolju, kar turizem zagotovo
je. Destinacij s podobno ponudbo je veliko,
zato je težko izstopati zgolj na temelju funkcionalnih lastnosti. Veliko je zgodovinskih
mest, veliko je destinacij s kulturno pestrim
dogajanjem. Pri tem je ravno tržna znamka
tista, ki s svojo osebnostjo, identiteto in temeljno obljubo prinaša uporabnikom dodano vrednost ter jim pomaga razlikovati eno
destinacijo od druge.
Temeljni namen gradnje tržne znamke je
zato oblikovanje želenih pomenov oziroma
temeljne obljube, ki jo daje znamka in ki
jo razlikuje od vseh ostalih destinacij, ter njeno uresničevanje pri vseh stikih z znamko.
Biti mora jasna, enotna in čim
bolj dosledna. Če obljubljamo
odlično kulinariko, mora o tem
obiskovalec izvedeti že v času
načrtovanja svoje poti, hkrati
pa se mora ta obljuba potrditi ob
obisku destinacije.

Temeljna lastnost tržne znamke je zato jasno
pozicioniranje. Gre za vzpostavitev edinstvene podobe destinacije v glavah njenih
potencialnih obiskovalcev, ki destinacijo jasno razlikuje od vseh ostalih in zaradi katere
jo je vredno obiskati. Ta edinstvena prednost
bo učinkovita le, kadar bo za ciljnega kupca
pomembna in se bo nanašala na tisto, kar turisti ob obisku neke destinacije iščejo, želijo
in pričakujejo.
V središču uspešnih tržnih znamk so vselej
čustva, občutki, vrednote in prepričanja.
Pri znamki destinacije so to vse podobe,
misli, občutki, sodbe in prepričanja o destinaciji, ki si jih ustvari posameznik na
podlagi svojih izkušenj z neko
destinacijsko znamko, tako
prek mnenj drugih, zgodb,
tržnega komuniciranja in
osebne izkušnje z ljudmi,
produkti in doživetji ob obisku destinacije. Vse to vpliva
na njegov odnos do destinacije
in posledično njegovo (nakupno)
vedenje.

Tržna znamka tako vedno postane to, kar o njej mislijo in trdijo drugi.

Smernice za pozicioniranje

Potencialne koristi znamke Ptuj

Slovenija kot znamka je zelena, aktivna in
zdrava. Te lastnosti mora tako ali drugače posedovati vsaka znamka na regionalni
destinacijski ali produktni ravni. Na podlagi analize ciljnih segmentov, obstoječe percepcije destinacije ter značilnih atributov in
posebnosti destinacije lahko destinacijska
znamka Ptuj gradi na sledeči obljubi: ustvarjalno odkrivanje in spoznavanje novega ter
dobro počutje.
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polno
doživeti
dnevi
ubrano,
harmonično

intimno,
pristno

kvaliteten
čas

odmik

Potencialne koristi destinacijske znamke Ptuj
Potencialna obljuba znamke Ptuj

Odkrivanje

Ustvarjalnost

Dobro počutje

Ptuj ima res veliko pokazati. Na Ptuju odkrivamo
preteklost, sedanjost in se
učimo o prihodnosti.
S svojo pestrostjo in
odprtostjo nam pomaga,
da spoznamo za nas še neodkrito, se naučimo nekaj
novega ter doživimo nekaj
povsem edinstvenega.

To lastnost so imeli tukaj
živeči ljudje že tisočletja
nazaj. Danes jo lahko občudujemo v obliki bogate
kulturne dediščine Ptuja
ter skozi njegovo pestro
kulturno dogajanje in
urbano kulturo.
Ptuj je mesto ustvarjalnih
ljudi, že od nekdaj. Vsakdo, ki obišče Ptuj, začuti to
ustvarjalnost in se je tudi
sam malce naleze.
Obisk Ptuja izvabi iz nas
našo ustvarjalnost. Ta
nam daje občutek svobode,
odprtosti za novosti in občutek, da smo lahko točno
to, kar želimo biti.

Radovedno odkrivanje
novega skupaj z veliko
mero ustvarjalnosti, ki
jo Ptuj izvabi iz nas, nas
navda s prijetnim in dobrim počutjem.
V pristni naravi in njenih
bogastvih zadihamo s
polnimi pljuči in se popolnoma prenovimo.
Na Ptuju so dnevi vedno
polno doživeti, harmonični in pristni.
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Kako bomo
prišli
tja?
Krovni ukrepi in kazalniki

KLJU NI KAZALNIKI TURISTI NEGA RAZVOJA
IN RASTI
KLJUČNI KAZALNIKI ZA KROVNE STRATEŠKE CILJE

prihodki iz dejavnosti turizma (brez Term Ptuj) 1

IZHODIŠČNA CILJNA VREDNOST
VREDNOST
KAZALNIKA V
KAZALNIKA
LETU 2021

15.026.295

24.589.545

letna rast prihodkov iz dejavnosti turizma

n.p.

15 %

število podjetij v turizmu 2

122

187

49

65

n. p.

definirati v 2018

1.207

1.400

59.127

96.757

4%

15 %

145.700

256.423

delež rasti števila nočitev (glede na preteklo leto)

7%

15 %

povprečna dolžina bivanja

2,5

2,7

povprečna zasedenost nastanitvenih kapacitet 8

30 %

60 %

povprečna dnevna poraba turistov 9

n. p.

120 €/dan

85.750

200.000

n. p.

10

število certificiranih zelenih turističnih produktov

0

25

število sodelujočih turističnih delavcev na usposabljanjih letno

–

70

3,1

4,2

17.996

29.027

4.949

10.883

n. p.

4,5

5

15

število novonastalih podjetij v turizmu v 5-letnem obdobju 3
število delovnih mest v turizmu 4
število prenočitvenih zmogljivosti – stalna ležišča 5
število prihodov turistov 6
delež rasti prihodov turistov (glede na preteklo leto)
število nočitev 7

višina zagotovljenih letnih finančnih sredstev za trženje turizma JZT
Ptuj (brez sredstev za organizacijo prireditev)
število realiziranih inovativnih turističnih produktov na leto

povprečna ocena zadovoljstva z destinacijo 10
število obiskov v TIC letno 11
vrednost prodaje turističnih spominkov v TIC v EUR 12
povprečna ocena zadovoljstva s TIC (1 – 5)
število označenih turističnih poti
1

Vir: bonitete.si, Dejavnost SKD I55 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov) in I56 (strežba jedi in pijač) za Mestno občino Ptuj za leto 2015. Podatki ne
vključujejo prihodkov Term Ptuj, saj so sestavni del poslovne skupine Sava Hotels&Resorts. Podatki prav tako ne prikazujejo vrednosti pri vseh navedenih subjektih.
2 Vir: SURS, 2014: Število aktivnih tržnih podjetij v občini Ptuj za izbrane dejavnosti po SKD 2008 – I55, I56, I91; od tega I55 in I56 skupaj 120; priprava podatkov po
povpraševanju.
3 Vir: SURS, 2014: Število novonastalih podjetij v občini Ptuj za izbrane dejavnosti po SKD 2008 – I55, I56 2008-2014; po povpraševanju.
4 Pojasnilo SURS: Podatkov o številu zaposlenih v panogi turizma (SKD 2008: I55, I56) ni mogoče posredovati zaradi statistične zaupnosti. JZT Ptuj bo v letu 2017 sam
zbiral podatke oziroma pridobil oceno, na podlagi katere bo definirana vrednost ciljnega kazalnika za leto 2021.
5 Vir: SI-STAT, Prenočitvene zmogljivosti občine, 2015
6 Vir: SI-STAT, Prihodi in prenočitve turistov po skupinah nastanitvenih objektov in po državah, občine, letni podatki, 2015
7 Vir: SI-STAT, Prihodi in prenočitve turistov po skupinah nastanitvenih objektov in po državah, občine, letni podatki, 2015
8 Izhodiščna vrednost kazalnika predstavlja zgolj oceno Javnega zavoda za turizem Ptuj na podlagi pridobljenih podatkov lokalnih ponudnikov. Zasedenost kapacitet v
sezoni je med 30% in 60%, v prvi polovi leta 17%
9 Vir: SURS, Povprečna dnevna poraba tujih turistov v Sloveniji. Povprečni dnevni izdatek na turista vključuje vse izdatke, ki jih je imel turist med bivanjem v Sloveniji, in
sicer za nastanitev, za hrano in pijačo v lokalih in trgovinah, za druge nakupe, za prevoz po Sloveniji, za kulturne, rekreativne in športne dejavnosti. Podatki se nanašajo
na tuje turiste.
10 Vir: Spletna anketa izvedena v sklopu priprave strategije, 2016. Ocena na lestvici 1-5. Glej poglavje: Metodologija.
11 Vir: Javni zavod za turizem Ptuj.
12 Vir: Javne službe Ptuj: revidirano letno poročilo za leto 2015, prihodki od prodaje blaga, str. 57
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KROVNI UKREPI ZA DOSEGO STRATEŠKIH CILJEV
Kako bomo dosegli konkurenčnost in rast?
1.

KONKURENČNOST IN RAST

1.1.

Dvig in ohranjanje kakovosti turistične ponudbe

1.1.1.

Program zagotavljanja kakovosti turistične ponudbe

1.1.2.

Usposabljanja in izobraževanja na temo kakovosti turističnih storitev

1.1.3.

Zagotavljanje urejenosti in čistosti destinacije (posebej staro mestno jedro)

1.1.4.

Letna raziskava zadovoljstva

1.2.

Inovacije in inovativen razvoj turističnih produktov

1.2.1.

Strategija razvoja turističnih produktov

1.2.2.

Staro mestno jedro

1.2.3.

Kultura, umetnost in prireditve

1.2.4.

Kulturna dediščina

1.2.5.

Vinarstvo in kulinarika

1.2.6.

Wellness in krepitev zdravja

1.2.7.

Doživetja narave, aktivnosti na prostem in šport

1.3.

Dostopnost

1.3.1.

Zagotovitev informacijske podpore obiskovalcem

1.3.2.

Jasna označitev turistične ponudbe

1.3.3.

Zagotovitev dostopnosti turistične ponudbe

1.3.4.

Izboljšanje prometne dostopnosti destinacije

1.3.5.

Zagotavljanje dostopnosti za osebe s posebnimi potrebami

1.4.

Razvoj kadrov v turizmu in promocija panoge

1.4.1.

Usposabljanja in izobraževanja kadrov v turizmu

1.4.2.

Spodbujanje podjetništva in inovacij v turizmu

1.4.3.

Razvoj receptivne dejavnosti

1.5.

Obvladovanje učinkov sezonskosti

1.5.1.

Oblikovanje programov za desezonalizacijo

1.6.

Izboljšanje pogojev za gospodarsko rast

1.6.1.

Spodbujanje investicij v starem mestnem jedru skladno z načeli trajnostnega razvoja

1.6.2.

Spodbujanje investicij v turizem v širši destinaciji Ptuj skladno z načeli trajnostnega razvoja

1.6.3.

Vlaganje v turistično infrastrukturo skladno z načeli trajnostnega razvoja

1.6.4.

Spodbujanje javno-zasebnega partnerstva za turistični razvoj
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Kako bomo dosegli prepoznavnost in učinkovito trženje?
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.
2.5.10.
2.5.11.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

PREPOZNAVNOST IN UČINKOVITO TRŽENJE
Sistematično tržno raziskovanje in turistična analitika
Letni plan izvajanja turističnih statistik in tržnih raziskav
Zbiranje in objava turistične statistike
Izvajanje tržnih raziskav
Izvajanje raziskav zadovoljstva
Oblikovanje in trženje širše regijske znamke (makro regije)
Preveritev možnosti in skupnih interesov pri deležnikih
Sooblikovanje regijske ponudbe
Strategija destinacijske znamke makro regije
Implementacija destinacijske tržne znamke makro regije
Trženjske aktivnosti / podpora znamki makro regije
Monitoring in upravljanje tržne znamke makro regije
Strateško marketinško načrtovanje
Segmentacija in izbor ciljnih trgov
Pozicioniranje
Upravljanje 7P
Letni plan trženja
Letni plan tržnega komuniciranja
Strategije komuniciranja na ravni tržno-komunikacijskih orodij
Oblikovanje destinacijske znamke Ptuj
Strategija destinacijske tržne znamke (Brand Master plan)
Priročnik destinacijske znamke Ptuj s primeri uporabe in smernicami celostne grafične podobe
Poenotenje promocijskih gradiv skladno z novo podobo
Komuniciranje nove podobe na vseh ravneh z vsemi deležniki
Storytelling
Implementacija destinacijske tržne znamke Ptuj
Monitoring in upravljanje destinacijske tržne znamke Ptuj
Učinkovito trženje turistične ponudbe destinacije
Spletna stran
Družbena omrežja
Odnosi z mediji
Odnosi z javnostmi
Promocijska gradiva in CGP materiali
Sejmi
Pospeševanje prodaje
Digitalni marketing in drugo oglaševanje
Vsebinski marketing
Dogodki in prireditve
Podpora trženju z digitalnimi orodji in tehnologijami
Stabilni viri financiranja trženjskih aktivnosti
Letno načrtovanje budgeta
Zagotovitev sistemskih finančnih virov
Zagotovitev tržnih finančnih virov
Zagotovitev zadostnih kadrovskih virov za izvajanje trženja in organizacije prireditev
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Kako bomo dosegli partnerstvo in sodelovanje?
3.

PARTNERSTVO IN SODELOVANJE

3.1.

Povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov pri razvoju in trženju destinacije

3.1.1.

Sodelovanje z nacionalno turistično organizacijo (STO)

3.1.2.

Sodelovanje z regionalnimi turističnimi organizacijami

3.1.3.

Sodelovanje z Združenjem zgodovinskih mest

3.1.4.

Sodelovanje lokalnih turističnih ponudnikov

3.1.5.

Sodelovanje lokalne skupnosti

3.2.

Učinkovito informiranje in komunikacija z vsemi deležniki

3.2.1.

Informiranje lokalne skupnosti

3.2.2.

Informiranje turističnih ponudnikov

3.2.3.

Informiranje obiskovalcev destinacije

3.2.4.

Informiranje drugih deležnikov

Kako bomo dosegli trajnostni razvoj?
4.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

4.1.

Varstvo naravne in kulturne dediščine
Podrobnejši ukrepi so opredeljeni v Viziji in strategiji Mestne občine Ptuj 2015–2025

4.1.1.

Ovrednotenje in izbiranje načrtovanih razvojnih in infrastrukturnih projektov z vidika vplivov na naravno in
družbeno okolje ter ekonomijo

4.1.2.

Ovrednotenje in izbira načrtovanih turističnih produktov z vidika vplivov na naravno in družbeno okolje

4.1.3.

Spodbujanje razvoja zelenih turističnih produktov

4.1.3.

Spremljanje vplivov turizma

4.2.

Ohranjanje kulturne dediščine
Podrobnejši ukrepi so opredeljeni v Viziji in strategiji Mestne občine Ptuj 2015–2025

4.2.1.

Ohranjanje in promocija nesnovne kulturne dediščine

4.2.2.

Sodelovanje z Zavodom za varovanje kulturne dediščine (ZVKD)

4.3.

Razvijanje trajnostne mobilnosti
Podrobnejši ukrepi so opredeljeni v Viziji in strategiji Mestne občine Ptuj 2015–2025
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