
UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT 

PROGRAM VELNES 

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 1.LETNIKA 

 

Študente prvega letnika programa Velnes obveščamo, da bo v petek, 14.3.2014 od 8:15 do 10:40 

v okviru predmeta Uvod v turizem in destinacijski management, predavanje na temo »Management 

turističnih destinacij in integralni turistični produkti«  z naslovom:  

Znamka in znamčenje turistične destinacije. Pomen integralnih 

turističnih produktov. Primer dobre prakse: znamka Bled. 

Gostujoči predavatelj bo gospod ANDREJ POMPE, strokovnjak za znamčenje in strateško tržno 

komuniciranje.  

Predavanje bo v Blejski predavalnici, udeležba je za študente obvezna, vsi ostali, ki vas 

tematika tudi zanima, pa ste seveda dobrodošli.  

Mag.Neda Kovačič  in Jana Špec,univ.dipl.ekon., predavateljici predmeta UVTDM  

 

VEČ O TEMI:  

Znamka je univerzalno komunikacijsko sredstvo, tržni unikum, s pomočjo katere je mogoče 

konsistentno komunicirati izbrani izdelek ali storitev. Turizem zajema v svoji strukturi ponudbe 

različnih obsegov od tistih, kjer govorimo o ponudbi nekega kontinenta, preko ponudbe države in 

regije, pa vse do destinacij, krajev, turističnih podjetij, dogodkov, izdelkov in storitev. Paleta področij 

je velika, a povsod je znamka tista, ki omogoča večjo prepoznavnost, zaznavnost, vrednost, 

konkurenčnost, umestljivost, dolgoročnost in zapomljivost. Večno vprašanje je: kaj je tisto, kar bo 

turista prepričalo in ga navduševalo ter kaj bo odnesel s seboj v obliki spominov in spominkov. 

Integralni turistični produkt (ITP) je moderna skovanka od nekdaj znanih produktov, ki so turistu 

omogočili nepozabno bivanje in doživetje. V sodobnem času je njegovo razumevanje pomembno 

zato, ker opažamo predvsem pomanjkanje dvojega v turizmu: povezovanja med turističnimi 

ponudniki in sposobnosti vživeti se v vlogo turista. Tudi tu obstaja enako vprašanje kot v prejšnjem 

odstavku: kaj je tisto, kar bo turista prepričalo in ga navduševalo ter kaj bo odnesel s seboj v obliki 

spominov in spominkov 

Na primeru dobre prakse bomo spoznali, kaj vse je potrebno vzpostaviti, da se lahko lotimo kreiranja 

znamke turistične destinacije. Podrobno bomo proučili primer znamke destinacije Bled. 

Gost in predavatelj bo gospod ANDREJ POMPE,  
 
strokovnjak za znamčenje, strateške tržne komunikacije in svetovanje v okviru BrandBusinessSchool. 

Skrbi za odličnost komunikacij domačih in svetovno znanih tržnih znamk. Na dosedanji profesionalni 

poti je deloval kot tržni raziskovalec, vodja sejemske dejavnosti, direktor projektov in marketinški 

direktor. Leta 1991 je soustanovil agencijo Formitas ter desetletje in pol kreativno direktoroval. Je 

http://sl.brand-business-school.com/
http://www.formitas.si/


predavatelj, moderator, mentor, snovalec študijskih programov in avtor številnih strokovnih 

prispevkov v marketinški literaturi. Že vrsto let predava teme s področja inovativnosti ter marketinga 

na fakulteti ter višji šoli GEA College. Podpisal se je pod dve knjigi Vodnik po marketinški galaksiji ter 

Ustvarjalnost in inovativnost. Nujnost sodobnega podjetništva. 

Trenutno sta zanj najbolj aktualna projekta: (a) razširitev uporabe znamke I FEEL SLOVENIA na 

celotnem spektru delovanja Republike Slovenije ter (b) pospeševanje turizma na lokalnih ravneh. 

 

http://www.gea-college.si/
http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/poslovne-knjige/poslovna-literatura/vodnik-po-marketinski-galaksiji/
http://www.youtube.com/watch?v=SJ2OyapY4yY
http://www.slovenia.si/
http://sl.brand-business-school.com/programi/turizem-ucinkovitejsi-razvoj/

