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predgoVor

V tem »priročniku« vam ne predstavljamo običajnega turističnega koncepta, temveč 
pripovedujemo zgodbo. Pripovedujemo zgodbo o zgodbah VAŠE regije.
Zakaj je tako pomembno, da bodo te čudovite zgodbe povedane? 
Le če bodo POVEDANE, bodo tudi oživele in bodo postale vidne, vidne za VAŠE 
goste – in predvsem – tudi za VAS same.
Izvedeli boste, kaj pomeni »storytelling« in kako ga je na vsakem področju – od 
hotela do restavracije, od reklame do taksija, od ribiča pa vse do smetarskega 
vozila – mogoče uporabiti.
Ne pričakujte presenetljivih novitet in senzacij: Kar v regiji obstaja, je že samo 
po sebi senzacija – le »povedati« jo je potrebno.
Kritike, ki se tu in tam pojavi, se, prosim, nikar ne ustrašite: Kdor ljubi (tako kot 
jaz ljubim Piran, regijo, Slovenijo in Slovence – čemu bi sicer živel in želel tukaj 
preživeti preostanek svojega življenja …), tudi globoko vidi v notranjost in 
poleg prednosti prepozna tudi slabosti. Zavedam se, da tudi če svoje slabosti 
poznamo, ne želimo o njih slišati. To je povsem človeško. Toda: Če želimo pos-
kusiti nekaj novega – in mi to želimo – moramo stare, utrjene in priljubljene 
slabosti prepoznati in preoblikovati. Ta pogled od zunaj (od nekega »forestija«!) 
je pomemben predvsem zato, ker v vsakdanjem življenju pogosto izgubimo 
svoj lasten, kritičen pogled.

Preden pa vas pošljem na potovanje po VAŠI domovini, še prošnja: Podarite 
nam, meni in mojim naročnikom, darilo. Vem, da je darilo, za katero vas pro-
sim, veliko, takšno, ki ga danes skoraj nihče več ne želi podariti: ČAS. Nasledn-
jih strani ne berite »površno«, ne jih samo prelistati ter tu in tam nekaj malega 
uloviti in jih soditi na podlagi površinskega vtisa, temveč poskusite s pomočjo 
tega »priročnika« storiti to, kar želite sporočiti SVOJIM gostom – da počitnice 
pomenijo »vzeti si čas«. Vzemite si čas, da boste zgodbo, ki vam jo tukaj preds-
tavljamo, razumeli v celoti.
Vsakega posameznega bralca te zgodbe, prav vsakega, tudi tistega, ki zanjo 
samo sliši, vabimo, da postane del nje! Samo tako bomo z njo tudi uspešni.

Vaš Folke Tegetthoff



5

a) Storytelling1: »Kaj je sploh to?«  

Včasih smo preprosto dejali: »Povedal ti bom zgodbo!«, vse dokler ni ekonomi-
ja odkrila moč besede, jo prepoznala in iz nje naredila pojem, koncept – torej 
storytelling.

Ljudje vedo že tisočletja: Če namreč informacijo »začaramo« v zgodbo, tako da 
jo obogatimo z osebnimi, čustveno obarvanimi slikami, se možgani na takšno 
sporočilo (bodisi ustno ali pisno) odzovejo z večjo koncentracijo, večjo pozor-
nostjo – predvsem pa se informacija močneje vtisne v naš spomin; sporočilo je 
bolj prisotno in bolje se ga spominjamo. Tako so sestavljeni tudi najpomembnejši 
sveti spisi in filozofije človeštva: Biblija, Koran, Dharma, Zen – vse to so zbirke 
zgodb in prispodob. 
Zgodbe niso nič drugega kot iz lastnih izkušenj, nam poznane, nanizane slike, ki 
jih v naši notranjosti s pomočjo domišljije dekodiramo in si jih nato zapomnimo. 
Ker se v njih »prepoznamo«, sprožijo čustven odziv in ustvarijo »bližino«; skozi 
pripovedovanje oz. poslušanje vstopimo v zgodbo in postanemo del nje. 

Prav to strategijo uporabljata industrija oz. marketing in oglaševanje. Še nedav-
no, pred 25 – 30 leti, je v ospredju in središču predstavitve stal produkt s svojimi 
dejstvi: To je naše pohištvo in to pohištvo izpolnjuje določeno funkcijo. Dandanes 
nihče več ne bi prišel na idejo, da predstavi svoj produkt na takšen način. Sedaj 
se predstavi družina, ki to pohištvo »oživlja«; glavni akterji (s katerimi se lahko 
poistovetimo) so postavljeni v ospredje – in ganejo opazovalca. Industrija se 
danes zaveda, da k odločitvi o nakupu ne pripomorejo dejstva, temveč zavestno 
aktivirani občutki. 

poglaVje 1

zgodba regije

1 Storytelling (ang.) = pripovedovanje zgodb
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Odličen primer, ki ga najdete v vsakem marketinškem predavanju po svetu, je 
Ernest Dichter (pionir marketinške psihologije avstrijsko-ameriškega porekla). 
Znano je, da je v zgodnjih 60-ih s svojim oglaševalskim konceptom za znamko 
Chrysler s storytellingom položil temeljni kamen za oglaševanje – seveda ga 
takrat še niso tako imenovali. Do takrat so se novi modeli avtomobilov oglaševali 
izključno po »moških« kriterijih, z naštevanjem tako imenovanih »hard facts«, kot 
so število konjev, cilindrov, hitrost in pospešek. Ernest Dichter pa je odkril, prvič, 
kakšno vlogo imajo pri odločanju o nakupu ženske in drugič, da se te odločitve 
sprejemajo po čisto drugačnih merilih – namreč pod močnim čustvenim vpli-
vom. Njegov siže je prikazoval avto, v središču slike so bila voznikova vrata in 
ženska roka z zelo vpadljivo rokavico, ki se je ravno pripravljala, da jih odpre, 
ob tem pa besedilo: »He fits me like a glove!« (Prilega se mi kot rokavica!). Ne 
samo oglaševalska kampanja, temveč tudi avto sta dosegla velik in nepozaben 
uspeh!

pripoVedujemo torej zgodbe. 
Bistvenega pomena je, da vsaka zgodba vsebuje RESNICO – pri tem ne mislimo 
na splošno priznano resnico, temveč resnico pripovedovalca. To pomeni, da 
merilo za »resnico« ni odvisno (samo) od vsebine, ampak (predvsem) od tiste-
ga, ki jo pripoveduje. Pripovedovalec in njegov pogled, njegova izkušenost, 
avtentičnost in odgovornost »naredijo« zgodbo vredno zaupanja.

K temu spet dodaja Ernest Dichter: »Če bi prelepa ženska, s svojimi erotičnimi 
rokami, pripovedovala o konjskih močeh in pospeških, ji ne bi verjeli, prav tako 
pa tudi ne, če bi stavek ‚He fits me like a glove!‘ prišel iz ust pravega nastopača. 
Čeprav oboje v sebi nosi resnico, kljub temu v nas nastaneta dve popolnoma 
različni sliki.« 
Tako pridemo do bistvenega in zelo pomembnega zaključka, ki je v večini sto-
rytelling knjig, konceptov in kampanj deležen komaj kaj pozornosti – pomena 
poslušanja!
Vsaka zgodba, katera koli že, ni namreč nič drugega kot slikovni konstrukt, ki 
je nastal iz naših izkušenj in zmožnosti materializacije zaznav, s pomočjo jezika 
ga kodiramo ter sporočamo. Šele takrat, ko naleti na človeka, ki je pripravljen 
poslušati, se sproži obraten proces: besede dekodiramo, sprejmemo in v nas 
spet nastanejo slike. Zgodba oživi!  
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Samo in izključno takrat, ko ta proces poteka po kriterijih »poslušati – 
obdelati – predelati – razumeti«, bo povedana zgodba uspešna. Cilja ne 
predstavlja »slišana«, temveč »razumljena« zgodba!
Naša družba temelji na govorjenem, pripovedovanem – že zgolj zaradi eks-
tremnega vpliva, ki ga imajo na nas množični mediji, kot so televizija, radio 
in računalnik. »Govorijo«, ne da bi se ozirali na poslušalca, svoje »zgodbe« 
oddajajo tudi, če ni nikogar – na nezavedni ravni se je to tako močno vtis-
nilo v nas, da ravnotežje med povedanim (pa tudi napisanim ali slikami) in 
poslušanjem (torej tudi branje in gledanje) deluje zelo omejeno. Vse skupaj 
pa je podprto še s cunamijem informacij (predvsem vizualne narave), ki se 
zgrinja nad nas.

Pri vsaki zgodbi, ki jo pripovedujemo, bi morali enakovredno upoštevati 
tudi prejemnika, nasprotno stran, in ga neposredno vključevati – saj je 
drugače zgodba le odraz egoizma. 
Neprekosljiv uspeh Biblije kot najbolj razširjene in brane knjige (zgodb), ka-
tere bistveni del vsebine je znan tudi ateistom in drugače verujočim, izvira 
izključno iz njene naravnanosti na človeka, njegove potrebe, upanja, strahove 
in hrepenenja. S pomočjo tega intuitivnega znanja je nasprotna stran, torej 
prejemnik (poslušalec, bralec ali gledalec), postavljena v središče!

Za uspešno uporabo storytellinga v turizmu je prav to spoznanje bistvenega 
pomena. Konvencionalni storytelling koncepti (na način, kot so do sedaj bili 
uporabljeni že neštetokrat) potisnejo direktno pripoved o destinaciji v ospredje, 
pri tem pa le zelo omejeno upoštevajo vlogo prejemnika; pri takšnih konceptih 
gre le za zgodbe, ni pa pomembno, če vsebujejo ustrezno in zanimivo vsebino 
in če jih zato želi kdo slišati. 

Za ilustracijo navajamo dva naključno izbrana primera obstoječih reklam iz 
regije.

primer 1
Slika kaže klasično »turistično idilo«: Na pogrnjeni mizi slastno pripravljena in 
postrežena riba. Različni dodatki, kot sta steklenica oljčnega olja in buteljka vina. 
Za mizo pa sedi smejoč se, mlad privlačen par. V ozadju modro morje pod modrim 
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nebom. Ob desnem robu slike palme. Na dnu slike pa se nahaja Portorož. Slika 
nam sporoča: Smo na morju. Vreme je lepo. Palme namigujejo na mediteransko 
vzdušje. Riba je iz morja, ki je v ozadju, olje in vino izvirata iz regije. Par je srečen 
zaradi seštevka vseh atributov.
Gre za zgodbo, zgrajeno na podlagi čistih dejstev, pri kateri slike takoj in jasno 
povežemo s tem, kar povprečnega človeka asociira na »destinacijo morje«. Toda 
– slika ne miruje. Tako atributi (hrana, pokrajina) kot tudi par so zamenljivi. Z malo 
oblikovanja bi slika lahko prikazovala tudi Grado, Monte Carlo ali Bali.
Zgodba ne pove nič več in nič manj kot: Jaz, Portorož, ponujam te stvari (infor-
macije/dejstva) in če me ti, opazovalec, obiščeš, boš tudi ti srečen.
Emocionalni faktor slike je zanemarljiv in spomin v prihodnosti ne bo Portorož, 
ampak skupek, sestavljen iz mnogovrstnih počitnic, kjer se ta dogodek je ali pa 
bi se lahko zgodil. 

Sedaj pa ista zgodba, tokrat povedana po kriterijih storytellinga:
Slika prikazuje (poklicnega) ribiča na njegovem majhnem čolnu. V rokah drži ribo, 
ki jo je pravkar ujel v mrežo in jo moli proti opazovalcu, kot bi hotel reči: »Izvoli, 
vzemi!« V ozadju, ki je zabrisano, se nejasno vidi portoroško obzorje. K sliki pa 
besedilo: »Rad imam ribe.« Slavko, ribič, Portorož 
Zgodba pripoveduje na več ravneh: Pripoveduje o pristnem človeku iz regije in 
že samo pogled nanj vzbudi domišljijo. Pripoveduje o kakovosti, ker riba izvira iz 
morja, pripoveduje o prvinskosti destinacije – da v Portorožu ribiči še obstajajo 
in pripoveduje o pradavnih sanjah – opravljati delo, ki ga imamo radi. Ti motivi 
so arhaični, naravni in nimajo nič skupnega z umetnimi spomini na katero koli 
podobno situacijo, priklicano iz preteklosti. Na osnovi takšnih motivov nastanejo 
globoko zasidrane emocije, ki povzročijo hrepenenje. Vsak (v primeru, da rad je 
ribe …) si bo ob pogledu na siže mislil: »Jaz (bi) tudi!«
(Enako bi delovala tudi slika s kmetom v svojem nasadu oljk.)
  
Nezavedno posredovano sporočilo (še enkrat: naloga je enaka – predstaviti 
odlične produkte iz svoje regije, ki prispevajo k zadovoljstvu gosta): Jaz, ribič, 
opravljam svoje delo rad, da lahko TI, gost, uživaš v odlični ribi, takšni, kot je nikoli 
ne bi dobil na Dunaju, v Frankfurtu ali Rimu, sveži iz morja. Reče: »Izvoli, vzemi, 
ZATE sem jo ujel!«
Slika postavi v središče naslovnika in ne ribjo ploščo!
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primer 2
Klasičen portoroški oglas v časopisu.
Besedilo: »Kratke počitnice v termah ob morju. Samo 189 €!«
Slika: Slika hotela. Mlad privlačen par v bazenu. 
Kot v primeru 1 so posredovani izključno podatki nevtralne analize in informa-
cije. Sporočilo je jasno: Za malo denarja lahko v nekih termah, ki se nahajajo ob 
morju, preživiš počitnice. Emotivni faktor = 0.
Ista vsebina, sedaj z vidika storytellinga:
Slika v črno-beli tehniki kaže par, ki vidno zmrzuje v deževnem sivem mestnem 
okolju.

Besedilo (napisano na veliko, čez celotno širino slike): 
HREPENENJE. 
Pod tem (napisano manjše):
Tvoje hrepenenje lahko potešim. Z mojim morjem. Mojimi termami. Pusti se 
presenetiti. Tvoj Portorož.
(Nekje lahko dodamo še s pomanjšano pisavo: P. S. Tvoje sanje že od 189 € nap-
rej …)
Zgodba ponovno pripoveduje na več ravneh: Skrajno močna identifikacija (kaj v 
resnici žene ljudi, ki živijo v notranjosti dežele, na morje: hrepenenje in vsota vsega 
ostalega, kar razumemo pod tem) s pomočjo slike, ki jo vsak pozna in je resnična 
– slabo vreme. Beseda Portorož, napisana relativno na drobno, kot postranska, ne-
pomembna: niti važno niti bahavo, ampak majhno in skromno pripoveduje, nimam 
mnogo, samo malo morja, samo malo term, še malo česa drugega, ampak to imam 
ZATE. TI si dobrodošel – tebi pripadam … Motiv je pismo, napisano od nekoga, ki se 
je sposoben vživeti v naslovnika in resnično razume njega in njegove potrebe. 

Iz česa torej sestoji osnovno orodje, s katerim lahko vsako informacijo s pomočjo 
storytellinga spremenimo v zgodbo?

Deset osnovnih pravil, prvih korakov, 
ki jih je potrebno upoštevati pri zgodbi:
1.  Pomisli: Vsaka zgodba je že tukaj – samo povedati jo je treba.
2.  Zgodbo lahko pripovedujemo le, če je poslušalec posamezne dele, iz katerih 

je sestavljena, pred tem tudi razumel!
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3.  Od trenutka, ko se zgodba pojavi pred notranjim očesom, že moramo vključevati 
tudi možnost kasnejše reprodukcije.

4.  Ker: Zgodbe ne ustvarimo, da bi bila sama sebi v namen, ampak da bi bila 
povedana in slišana!

5. Ker: Le takrat bo v sebi nosila (vsaj košček) resnice. Resnica nastane iz resničnosti 
in VSE zgodbe temeljijo na izkušnjah iz te resničnosti.

6.  Zberi vse informacije, dejstva, ki jih želiš posredovati v svojem sporočilu in 
se postavi v vlogo tistega, kateremu so namenjena. Kaj te zanima, kaj od 
posredovanega bi ti ostalo v spominu kot sporočilo in katere vsebine bi 
posredoval naprej? Rezultat tega razmišljanja so osnovne izjave (zato pa je 
seveda potrebno, da zapustiš svojo egoistično pozicijo in stopiš na nasprotno 
stran …).

7. Osnovne izjave je potrebno preoblikovati v jezik, ki je podoben jeziku pisma 
– imej pogum, bodi oseben! Dokler pripoveduješ »resnico«, je dovoljeno 
vse! Zgodba živi od svojih emocij. Uporabljaj osebne zaimke »jaz, ti, mi« – to 
ustvarja bližino, v nasprotju s »tisti, tista …«.

8. Ko se odločaš za osnovne izjave, preveri vsako, če bi vzdržala preizkus v oseb-
nem pogovoru in bi jo lahko tudi utemeljil – zgodba mora biti TVOJA (čeprav 
sediš »samo« na oddelku za marketing in sestavljaš različna besedila …), le 
takrat se bo naslovnik lahko identificiral s temo in začutil iskrenost. Primer: Če 
si zaprisežen vegetarijanec, ne boš mogel pisati dovršenih besedil o svinjskem 
mesu. Zmeraj bo prisotna negativna vibracija, čeprav si še tako profesionalen 
pisec besedil! Seveda pa lahko živiš v mestu in zelo dobro pišeš o podeželju 
– ker imaš sposobnost (in hrepenenje), da se v to situacijo vživiš.

9. Vsaka zgodba je zgodba, tudi takšna, ki je sestavljena samo iz ene besede (Da, 
tudi to obstaja!).

10. Najslavnejši primer: Ko je firma Volkswagen predstavila svoj novi model Golfa 
v ZDA, je bila celotna reklama sestavljena iz ene same besede: FAHRVERGNÜ-
GEN (nem. užitek v vožnji). Nemška beseda na velikanskih plakatih in v nekaj 
stotih TV-spotih! Velikanski uspeh, ki sledi zelo preprostim osnovnim pravi-
lom pripovedovanja zgodb: vzpostavitev napetosti – posredovanje vsebine 
– razrešitev. Na ta način ne more biti NIČ narobe! K temu primer od prej: naš 
oglas z naslovom »hrepenenje«. Napetost izhaja iz besede, ki je predstavl-
jena kot slogan (grafično je oblikovana tako, da najprej zaznamo besedo in 
ne slike!). Vsebino posreduje slika: Par je jezen zaradi vremena. Morda sta se 
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prepirala. Oba sta frustrirana. Iščeta. Sta odločena. Nato pa razrešitev: Morje. 
Terme (torej: topla voda, če bi bilo slučajno tudi tam mrzlo). In še več, česar 
pa še ne izdamo. Portorož.

11. Najpomembnejši napotek: Zgodbi, ki jo pripoveduješ, moraš zaupati, le 
takrat bo prepričljiva in le tedaj si bo nasprotna stran želela vanjo vstopiti: 
informacija je zid, zgodba pa je hiša. Pred zidom se ustaviš, v hišo pa vstopiš. 
Zid bo zmeraj le površina, hiša pa ima tudi notranje življenje. Vrnimo se na 
primer 1: Če ne bi vedel (iz povsem lastne izkušnje), da imajo ribiči ribe radi 
(kot prispodobo za morje in njihovo delo), nikoli ne bi prišel na idejo, da v 
povezavi z njimi napišem ta stavek. V reklami za svinjsko meso pa ne bi nikoli 
uporabil debelega, mišičastega mesarja, ki drži v rokah kos krvavega mesa in 
reče: »Nadvse imam rad prašiče!«

Teh 10 osnovnih pravil bi moralo zadostovati, da spremenimo vsakdan v živo 
zgodbo!

b) destinacija išče svojo zgodbo

New York je »Big Apple« – komaj kdo ve, zakaj (obstajajo različne zgodbe in ena 
od njih pripoveduje, da je leta 1924 nek jazz pevec v svoji pesmi opeval njujorške 
dame, ker so imele »big apples« …) in to takoj spet sproži asociacijo – odličen 
primer zgodbe iz dveh besed. 

Parizu danes pravimo mesto ljubezni – komaj koga zanima, da to izvira iz 20-ih let 
prejšnjega stoletja – in da je bila mišljena kupljiva ljubezen, ljubezen za denar.
London se je spremenil iz pravljičnega (kraljica) v resničnostni šov (finančni center) 
in Berlin danes vneto pripoveduje o Berlinskem zidu.
Že leta se turistične destinacije poskuša napolniti z zgodbami in jih tako oblikovati, 
določiti oz. če to povem s pomočjo storytellinga: »Da bi jih zasidrali v emocio-
nalni del naših možganov in bi lahko bile vselej obujene s pomočjo pozitivno 
obarvanih slik.« 

Kako zelo so zgodbe povezane s turizmom, se najbolj kaže v regijah, ki veljajo za 
najpomembnejše varuhe zgodb in v priljubljenosti njihovih klasičnih romarskih 
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krajev: od Fatime do Medžugorja, od Meke do Medine, od Gangesa do gore 
Sinaj. Milijoni ljudi ne obiskujejo teh krajev zaradi razgleda, kulinarike ali 
zdravja, temveč izključno zaradi dobro povedane zgodbe.
S pomočjo vseh teh primerov lahko spoznamo, kako zelo je pomembna vloga 
»poslušalca« kot prejemnika zgodbe – destinacija ne sporoča nič, čisto nič, razen 
zgodbe. Zgodba pa se odvija SAMO v glavi obiskovalca oz. v njegovi domišljiji. 
Navadno drevo, preprost kraj v naravi, izumetničen z neestetsko gradnjo (cerkev, 
črn kamen itd.) služijo zgolj kot pripomočki, ki razburijo domišljijo in imaginarni 
zgodbi podelijo »resnično vsebino«.

iz tega lahKo zaKljučimo: 
•  Da bi na vroče obleganem turističnem trgu dosegli strateško prednost 

oz. edinstveno prodajno značilnost (unique selling proposition – USP), 
potrebuje destinacija zgodbo.

•  Vsaka destinacija ŽE IMA eno, več oz. veliko zgodb.
•  Njene zgodbe si ni potrebno izmisliti, potrebno jo je le povedati.
•  Povedana zgodba mora biti tako zanimiva (prikazovanje Marije …) ali 

pa tako zanimivo povedana (Big Apple), da doseže dovolj ljudi, ki ji pris-
luhnejo.

•  Cilj tega poslušanja je, da zgodba vzbudi potrebo, ki jo lahko zadovolji 
le kraj njenega izvora: Če želim moliti, ne bom odpotoval v Monte Carlo, 
ampak v Lourdes. Če me muči revma, me zdravnik ne bo poslal v Las 
Vegas, pač pa mi bo predpisal zdravljenje na kraju, ki ima za to ustrezne 
pogoje.

•  Iz tega sledi: Še najboljša zgodba bo vodila k uspehu le in izključno takrat, 
če mi uspe doseči pravega naslovnika v pravem trenutku (glej želja po 
molitvi in revmatično obolenje).

Na milijone destinacij po vsej zemeljski obli tekmuje za goste. Standardi so se 
razvili do ravni, ki smo jih imeli za nemogoče: hrana visoke kakovosti, prej rezer-
virana samo za goste pregrešno dragih lokalov, hotelske sobe z vsem udobjem 
že v okviru  2–3 zvezdic, kulturna ponudba in velnes … – v vsakem manjšem 
kraju že veljajo takšni standardi. Fleksibilnost v delovanju, predvsem pa v glavi, 
nam lahko pomaga prikazati še tako oddaljene destinacije, da so videti čisto 
blizu – in to po presenetljivih cenah.
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Izhajajoč iz potrebe, da lahko gremo v korak s tržiščem, je postal storytelling 
nova čarobna beseda …

predpoStaVljajmo dalje:
•  ali potrebuje destinacija zgodbo – toda kakšno? Nimamo vedno te sreče, 

da postane naš meščan papež ali da se v našem mestu snema kakšna limo-
nada. 

•  že ima eno oz. več zgodb – seveda ima vsak kraj svojo zgodovinsko zgodbo, 
toda vojne, razdejanja, katastrofe so le v izjemnih primerih primerne za 
emocionalno bogatenje (glej Berlinski zid).

•   mora biti povedana – toda kdo bo povedal zgodbo? Kdo je pripravljen svoje 
potrebe, hotenja in cilje postaviti v ozadje, da bi našel PRAVO zgodbo, ki bi 
zadovoljila vsakogar?

•   mora biti tako zanimiva ali pa tako zanimivo povedana, da ji ljudje prisluhne-
jo – večina zgodb je pripovedovanih na način, kot da so namenjene same 
sebi. Potrebe poslušalca so drugotnega pomena, kar je usodna napaka!

•  cilj tega poslušanja – šele ko poznam cilj, lahko določim izhodiščno točko 
poti, ki me bo tja pripeljala.

• uspeti nam mora, da dosežemo pravega naslovnika v pravem trenutku – zato 
pa potrebujemo zgodbo, pripovedovalca in poslušalca!

Sedaj pa imamo naše prvo srečanje z regijo Portorož/Piran. 

c) Kdo je pravzaprav »regija«?

Pred očmi imejte sliko iz Guliverjevih potovanj: Na tleh leži človek, ki ga oblega 
množica malih ljudi, ki stojijo, tekajo naokrog, čezenj, po njem, ga ščipajo in 
božajo.
Sedaj si predstavljajmo, da je ta človek regija Portorož/Piran.
Njegova stopala in noge – to bi lahko bili dragonjski kmetje, ukoreninjeni v 
svoji cvetoči dolini, v kateri raste najboljše sadje in zelenjava. Od tod izvira 
osnova – »hrana«, tukaj je doma kakovost, zdrav način prehranjevanja in vir 
naše energije.
Trup človeka – ali niso to Sečovlje, kjer se iz morja, izvora vsega življenja, prido-
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biva sol, »belo zlato«, ki ni bahavo kot njegov rumeni brat, temveč skromno 
opravlja svoje delo? Ali se ni prav iz te sredine rodil njen pomen? Ali ni to njen 
pravi »popek« – sol, ki že od nekdaj zaznamuje regijo?
Njegov hrbet bi lahko bili prebivalci Sv. Petra, Padne, Nove vasi in Lucije: hrbet 
prenaša težo, nahaja se v ozadju, toda pokonci drži celo telo – brez svojega 
hrbta velikan ne bi mogel stati, hoditi in počivati. Tukaj so doma ljudje, ki delajo, 
prenašajo težo in nastopajo v ozadju – saj stanujejo v »zaledju«, mar ne?
Človek previdno razpre svojo levo dlan, v njej vidimo majhno Fieso, vasico kot 
iz slikanice, s peščico hiš ter očarljivim ribnikom, v katerem race, ne meneč se 
za vrvež, plavajo v krogu. 
Desnica je bolj zaposlena, podjetnejša: predstavlja Strunjan, kjer prsti pričarajo 
hotele in čudovit naravni park, naselbine, soline in školjke.
Glava je nedvomno Portorož. Tukaj obratujejo možgani s polno paro, tu se do-
mislijo vsega, kar človek potrebuje za svoje »delovanje«: najsi gre za postelje pod 
nebom z dvema ali petimi zvezdicami, restavracije, zabave na plaži ali regato 
najhitrejših čolnov. Njegove oči zrejo v daljavo in vidijo ajurvedo in wai-tai, ko 
pa gledajo od blizu, vidijo talasso. Njegova usta razglašajo in ljudje prihajajo – 
da bi videli velikana in ga doživeli.
In srce? Srce in duša sta Piran. Tu »čutimo«, bolj kot kjer koli drugje, kako je 
morje tesno povezano s pojmom časa: ljudje, ki posedajo na kamnih na Punti, 
pohajajo po ozkih uličicah, se nagibajo čez obzidje Jurijeve cerkve, iščejo svojo 
upočasnitev, hrepenijo po dolgih trenutkih in sanjajo, da bi ga lahko tukaj in 
zdaj ustavili – čas v Piranu, ga za zmeraj globoko vdihali.

Regija je tudi živ organizem, sestavljen iz zelo različnih delov, ki ne morejo 
obstajati ločeno in opravljati svoje funkcije brez sodelovanja: določiti korake, 
se premikati naprej in se odzivati na zahteve. 
Ta organizem, človek, ima osnovno potrebo, potrebo po uspešnosti, ki nas 
zaposluje že od samega začetka obstoja. Uspešnost načeloma ne pomeni nič 
drugega kot doseči nek cilj. Da pa bi cilj dosegli, se moramo odpraviti na pot, 
biti moramo v gibanju: določiti korake, se premikati naprej in se odzivati na 
zahteve.

Ena od bistvenih značilnosti »uspeha« je motivacija. Kljub doseganju ciljev se 
moramo neprestano motivirati in imeti pred očmi zmeraj nove cilje. Zausta-
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vitev, mirovanje, sončenje v uspehu doseženega – človek ni ustvarjen za kaj 
takega!
Regija želi biti uspešna, enako kot leto dni star otrok, ki hoče prvič stati sam: 
vzravna se in stoji. Naredi svoj prvi korak, nato pa želi hoditi. Enako želi tudi 
regija: vzravnala se je in stoji. Naučila se je korakov. Sedaj pa že teče.
Regija – pomislimo spet na izhodišče, Guliverja – »teče« uspešno. Obdana pa je 
z mnogimi, mnogimi ljudmi, ki po tem človeku »kolovratijo« in so si ga že skoraj 
»prisvojili«. Guliver potrebuje te ljudi, ker ga oskrbujejo. Ohranjajo ga pri življenju. 
En organizem postane odvisen in vzpostavi simbiozo z drugim organizmom, s 
palčki, ki so ga ujeli in sedaj po njem kolovratijo, vendar ga tudi hranijo.

Guliver – človek, organizem, regija – želi teči hitreje. Želi teči bolje, učinkoviteje, 
da bi prišel na cilj.

toda Kaj je ta noVi cilj?
• Ali si Guliver želi, da bi jih prišlo še več, ki bi poplesovali okrog njega, se 

vzpenjali nanj in ga uporabljali? Rezultat bi doprinesel k večji boljši oskrbi, 
več gostov pa prinese s seboj tudi več zanj. Razviti bi se moral do te mere, 
da bi imel več prostora in tudi večjo ponudbo. Dve roki ne bi zadostovali, 
glava bi se morala naravnati na količino, srce pa biti hitreje, da bi lahko več 
črpalo za narasle potrebe – in zakaj ne bi dodali na noge še hodulje, da bi 
bil še večji?

 • Ali pa si misli, naj namesto več pridejo raje drugačni. Takšni, ki jim ne zadostuje 
biti samo na, pri ali v meni, temveč jih zanimajo tudi moje noge in stopala. 
Opazijo moj hrbet in moje leve dlani ne želijo samo na kratko fotografirati, 
temveč se želijo tukaj tudi zadržati. Prisluhnejo glavi, kadar pripoveduje o 
drugih stvareh, ne samo o morju, termah in kazinu; tu, kjer srce bije v »svo-
jem« ritmu, močno, enakomerno in s tem ustvarja takšno kakovost, ki daje 
telesu moč.

• Morda, tudi to bi bila možnost, premišljuje, lahko bi bila tudi mešanica 
obojega: Ne bomo ustvarjali VEČ ponudbe, temveč bomo obstoječo 
poizkušali izpopolniti. Tako bomo dosegli drugačno, novo ciljno skupino, 
takšno, ki ceni »kakovost« (v vsaki obliki), zavestno misleče ljudi, ki so za 
to pripravljeni tudi več potrošiti. S tem bomo spremenili tudi imidž (v 
resničnem pomenu besede) »poceni« počitniške destinacije.
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Ker Guliver sedaj stoji na razpotju in se sprašuje, katero pot naj ubere, vpraš
tiste, ki jim zaupa.
To pa je vaš odgovor:
Preden se odločiš za nek cilj, se zavedaj, da je sicer tvoje telo ena enota, vendar 
njegovi posamezni deli reagirajo neodvisno drug od drugega. Ko tvoja glava 
daje povelje nogi, lahko roka med tem počne nekaj drugega. Posamezni deli 
(kot smo jih našteli) so kot medsebojno neodvisna bitja, vendar kljub temu del 
večje celote, ki jih drži skupaj. Kar pomeni: Na kakšen način je Strunjan povezan 
s Portorožem? Ali nimata glava in srce drugačnih nalog in ciljev kot pa roka in 
noga? Če Guliver stremi k določenemu cilju in želi biti uspešen, je potrebno, da 
vsi deli sledijo temu istemu cilju – toda kako lahko to udejanjimo? Kaj ima to, 
da se glava ukvarja z novim programom urjenja ostrine čutil, opraviti z nogo, ki 
pravkar hodi po njivi in pregleduje semena? In če se hrbet muči z odprtjem nove 
avtobusne linije, si bo glava mislila: »Pravkar se ukvarjam z novim turističnim 
konceptom, ne morem se ukvarjati še s čim tako nepomembnim.«
Na prvi pogled je stvar jasna: Eno nima nič opraviti z drugim. Toda že ponovni 
pogled nam pojasni, da iz semen nastane hrana, ki daje energijo, da je ta pro-
gram urjenja sploh mogoč. Avtobusna linija pa omogoča ljudem, ki v turističnem 
konceptu igrajo pomembno vlogo, da hitreje in preprosteje prispejo do svojega 
delovnega mesta. 

Sedaj, ko razumemo, kako telo deluje, ker smo spoznali, da sta sicer glava in 
srce zmeraj potisnjena v ospredje, toda kljub temu brez vseh ostalih delov 
resnični uspeh ni mogoč, se lahko približamo cilju za še en korak, tako, da se 
vprašamo: 

d) Kaj je cilj? Kam želim …?

Guliver stoji skupaj s tistimi, ki jim zaupa, na razpotju, s katerega vodi mnogo 
poti. Ob vsaki stoji kažipot, ki opisuje cilj. Med njimi obstaja npr. ena pot, ki 
vodi h »kvantiteti«. »Če greš tja,« obljublja cilj, »boš srečal veliko ljudi, ki te bodo 
obiskali. Potrebujejo zmeraj več hiš in postelj, ki jih moraš nuditi. Hočejo to in 
ono, vsega po malo in samo tako boš lahko tudi slehernega zadovoljil.« 
Po tebi bodo vijugali z avtobusi in bentleyi. V levem ušesu stojnica za hrenovke, 
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v desnem gurmanski tempelj. Razmisli, sam ne boš mogel poskrbeti za vse, po 
tvojem telesu pa bo kar gomazelo! Včasih se boš zamajal, ena ali druga stvar ti 
bosta spolzeli iz rok, storil boš napačen korak – kar ni nič nenavadnega: mladim, 
ki bodo prišli, ne moreš ponuditi dovolj adrenalina, starejšim tvoja usta preglasno 
kričijo, za zaljubljene imaš premalo prijetnih kotičkov in za športno navdušene 
ne predstavljaš dovolj velikega izziva. Glava ti pravi, dajmo poizkusiti tam, cilj 
se zdi zapeljiv, toda za srce in ostale je tam vse prehitro in preveč vročično, kdo 
ve, kmalu se lahko počutimo kot v kolesu za hrčka, ki se ne ustavi.

Drug kažipot kaže v smeri »kakovosti«. »Tam,« oznanja cilj, »boš srečal točno 
toliko ljudi, kot jih boš lahko prenesel, posvetil se boš lahko vsakemu posamez-
niku in mu nudil najboljše.«
Tvoja glava bo prosta, prepoznala bo to, kar je pomembno. Srce ne bo norelo, 
ampak bo v sozvočju z ljudmi, ki so povsod po, na in v tebi, udarjalo v enako-
mernem ritmu. Tudi tvoje roke, noge in vsi ostali deli bodo deležni pozornosti 
in dana jim bo priložnost, da povedo svojo zgodbo. Gostje pa bodo poslušali, 
prisluškovali, odkrivali in povezovali male, navidezno še tako nepomembne stvari, 
ki pa se skupaj imenujejo kakovost in so v svoji celoti njen odraz. Če se odločiš 
za to pot, pravijo prijatelji, se te cilj ne bo polastil in ti boš ostal ti, z ljudmi, ki 
jih boš srečal, pa boš živel v sožitju. Tukaj se ti ponuja možnost, da izraziš svoje 
dobre strani, svojo moč, da lahko v miru o vsem pripoveduješ, drugače kot na 
drugem kraju, kjer bi bil prezaposlen in bi se moral ukvarjati z množicami, tukaj 
ljudem daješ možnost, da odkrijejo, spoznajo in se naučijo ljubiti tudi druge 
obline tvojega telesa. 

Na tem kraju svojega hrepenenja ne potešiš s spolnostjo, temveč z ljubeznijo 
…

e) to je cilj!

Razviti turistični koncept za regijo, kakršna je piranska, s toliko različnimi kraji, 
kot so Strunjan, Fiesa, Piran, Portorož, Lucija, Sečovlje, Dragonja, Sv. Peter, Padna 
in Nova vas, ki bi zadovoljil VSE, je skoraj nemogoče – kako bi kmeta in milijo-
narja, starega reakcionarja in mladega revolucionarja, nastopača in feministko 
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s pomočjo mehanizma pravil pripeljali na skupno pot (navedeni primeri nimajo 
nič skupnega s kraji, tako so izbrani le zaradi boljšega orisa …). Predvsem pa, 
kako bi naj goste vseh teh različnih socialnih in filozofskih smeri zaznali in 
razvrstili: Gost, ki na primer odpotuje v Portorož, išče tam prav to življenje in v 
Padni povsem drugačno …
Čeprav se zunanjost, pokrajina in življenjski slog navzven razlikujejo, vseeno 
obstaja tudi skupni imenovalec – namreč ljudje, ki živijo v regiji in jo delajo to, 
kar je: avtentična, nezamenljiva, naravna, izvirna. To je temelj, na katerem bi se 
moralo graditi!
Guliverju povemo: »TI si cilj. TI, ki si sestavljen iz različnih delov in kot celota 
predstavljaš simpatičnega, odprtega, poštenega človeka.«
Človek, ki svojega dela ne opravlja v naglici, na hitro in površno, da bi dosegel 
uspeh, temveč je živ odraz tega, kar ljudje, ki prihajajo k njemu, iščejo: stvari se 
loteva skrbno in v miru, načrtuje in izpelje jih v popolnosti; kakovost priznava 
kot najvišje načelo.
To načelo se glasi: Delati nekaj samo po sebi še ne more biti cilj, temveč KAKO 
– na kakšen način to storimo. 

Turistični cilji so bili doslej definirani na podlagi pokrajine in ponudbe:
Portorož je morje, velnes, kazino in marina, Piran je vzdušje, slikovito staro mestno 
jedro, Sečovlje so soline in sol itn. Razlog, da doslej še ni bilo enotnega nastopa, 
leži (tako danes kot v preteklosti) prav v raznolikosti ponudbe, od turistične am-
basade pa do tihe nikogaršnje zemlje. 
Sedaj pa postavimo človeka v središče regije, slikovito predstavljeno z našim Gu-
liverjem, ki ga tokrat palčki niso ujeli, ampak živi samostojno življenje, katerega 
del so lahko tudi gostje. Ali obstaja kaj bolj zanimivega, ko potujemo po tujih 
deželah, kot da vstopimo v središče življenja prebivalcev skozi stranska vrata? Ali 
ne predstavljajo turistični vodniki prav tega kot »atrakcijo«?
Doseči moramo, da se regija in njene posamezne atrakcije utelesijo skozi prebi-
valce in njihove zgodbe. Ko pripovedujemo zgodbo o neki zgradbi (uporabimo 
npr. Hotel Kempinski), ne bomo pripovedovali o zidovih, instalacijah in opremi, 
ampak »zgradbo/hišo« definiramo z zgodbami ljudi, saj zgradba sama ne vzbuja 
emocij oz. jih vzbuja le neznatno. Razburljiva zgodba o solinah se vas dotakne 
zaradi usod ljudi – število ton soli, ki jih proizvedejo, je v najboljšem primeru le 
zanimiva informacija stranskega pomena. Zakaj bi nekdo želel obiskati Padno 
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(razen če bi hotel dobro jesti v Istranovi)? Če pa povemo zgodbo ljudi, ki tam 
zgoraj v zelo težkih pogojih proizvajajo enega najboljših oljčnih olj, pa kraj oživi, 
postane osebnost, nekdo, s komer bi želeli posedeti.
Na tem bo torej slonel naš koncept – primerljiv z začetkom poparta, ko je 
Andy Warhol pločevinko juhe Campbell‘s Tomato Soup popolnoma realistično 
naslikal na platno in sliko razglasil za umetnost! Ljudi iz regije postavimo na 
oder – da pripovedujejo svoje zgodbe in jim prisluhnemo! ONI pripovedujejo, 
mi pa NJIHOVE pripovedi razglasimo za »koncept«, turistično atrakcijo!

Obstoječi položaj je podoben Potemkinovi vasi: V začetku sezone se postavijo 
sijajne kulise, turizem pa si prizadeva, da nihče NE BI pogledal izza njih. Po končani 
sezoni se jih spet pospravi, regija si oddahne, ker so gostje odšli in vsi se lahko spet 
vrnejo k »svojemu« ustaljenemu življenju – tako kot v večini turističnih regij!
V situaciji, kakršna bi morala biti, pa gostu ne ponudimo fasade, temveč hišo z 
odprtimi vrati, v katero goste povabimo in jim ponudimo del življenja, ki smo ga 
pripravljeni z njimi deliti. To se bo odvijalo zelo različno: Portorož bo videti bolj 
odprt in svobodomiseln kot Piran, Nova vas mogoče bolj nedostopna kot Strunjan. 
Prav v tem pa je čar – odkrivati in doživeti vse skrivnosti regije!

Če povzamemo, lahko rečemo, da je naš cilj poiskati nadrejeni pojem, ki bi 
zaobjemal regijo (optimalen bi bil izraz, ki ga uporabljajo domačini, OBALNI 
PREDEL, vendar je domišljen v Ljubljani, zato tukaj ni uporaben) in s katerim 
bi se regija predstavljala in tržila. Ta pojem mora biti sopomenka za vse to, 
kar regija predstavlja v smislu kakovosti in njenih posebnosti. (Primer: Regija z 
9 smučarskimi območji v zvezni deželi Salzburg, Avstrija. Območja so se združila 
pod skupnim imenom »Skiwelt Amadée«. S to znamko se tudi predstavljajo 
in na skrajno obleganem tržišču so postali eno od najuspešnejših smučarskih 
področij.)
Če izhajamo iz prevladujočega (emocionalnega) razpoloženja domačinov, ki ga 
zaznamuje močna narodna zavest in ponos, ter dejstva, da se jih večina počuti kot 
»Istrani«, je več kot očitno, da uporabo te besede dolgoročno ne prepustimo samo 
Hrvaški (s pomočjo intenzivnega marketinga si je Hrvaška v zadnjih letih to ime 
čisto prisvojila). Poiskati je potrebno besedo, ki se razlikuje od običajnega načina 
uporabe »Istre«, z namenom (še enkrat: gre za dolgoročni projekt, s katerim pa se 
bo končno POTREBNO spopasti!) poistovetenja oz. identifikacije s Slovenijo. 
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Priporočamo uporabo:
HISTRIA
The Original. Slovenija.
Bistvenega pomena pri grafičnem oblikovanju besede: Črka H mora imeti novo, 
drugačno obliko, da je »originalni« oz. izvorni pomen takoj prepoznaven.

Uporaba te besede bi bila povsem v kontekstu koncepta personifikacije regije, 
saj je znan pojem, uporabljen na nov način. 
Dosedanje reklame so zaznamovali hoteli in ugodne ponudbe. Zato je bist-
venega pomena, da to spremenimo in jasno poudarimo temeljne vrednote 
regije, 4 elemente USP-ja (ter nadrejene elemente) – človeka v ciljnih državah 
moramo najprej prepričati o regiji sami, šele nato naj nastopi cena kot mo-
tivacija za obisk destinacije.

f) Kako prepoznam resnico o sebi?

Da bi neki regiji podelili nezamenljiv obraz, torej zgodbo, je pomembno, da 
slišimo neposredne osebne izkušnje gostov in jih povežemo v spoznanja. 
Obsežna raziskava mnenj gostov bi gotovo povedala še več, toda že majhno 
število mnenj zelo različnih obiskovalcev nam daje pomembna spoznanja.
V osnovi vsaka zgodba vsebuje tri različice: prvo pripoveduje tisti, ki je sam 
zgodba ali pa jo je doživel. Druga različica prihaja od tistega, ki predstavlja 
nasprotno stran zgodbe in tretja je interpretacija tistega, ki bo zgodbo slišal. 
V primeru Portoroža to pomeni naslednje: Različico 1 posreduje regija (kako 
občuti samo sebe, kako natakar vidi svoj nastop). Različica 2 nastane zaradi 
gosta (kako ta doživi kontakt s svojo počitniško destinacijo in kako ocenjuje 
natakarjev nastop), različica 3 pa je slika, ki nastane v neudeleženem poslušalcu, 
ki zgodbo posluša (če je poslušalec natakar, bo zgodbo dojel drugače, kot pa 
če je gost in je mogoče doživel nekaj podobnega).
Prepoznavanje te strukture pri pripovedovanju zgodbe je pomembno zato, da se 
zgodba ne zrelativizira (zaradi treh različic, kjer bi lahko menili, da obstaja samo 
ena zgodba!). Na to, da se vse tri različice preveč razlikujejo, se lahko odzovemo 
samo z odprtostjo in odkritostjo – bolj kot je osnova zgodbe jasna, nedvoumna 
in neposredna, manj lahko (vsaj) trije pripovedovalci popačijo interpretacijo.
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g) Slabosti: »no ja, nobody is perfect …!«

Če želimo analizirati dobre in slabe strani svojega partnerja, poslovnega partnerja 
ali naključnega znanca, se zmeraj soočamo s principom »3 različic zgodbe«. Kar 
analiziramo kot »slabost«, bo prizadeti zelo verjetno imel za »prednost«, nek 
zunanji opazovalec pa bo to mogoče videl popolnoma drugače.
Tako nam kot zanesljivo sredstvo ostane kritična »samoanaliza«: Kako vidim 
samega sebe?
Začnimo s tem, da natančneje razmislimo o osebnostni kulturi. Ker smo Guliver-
ja že uporabili kot primer, naj tokrat stopi v vlogo povsem običajnega človeka 
regija …

Po zunanjosti se ne bi opisal, da sem gracilne lepote v smislu klasičnih idealov. 
Na meni je nekaj surovega, grobega ali pa neotesanega, sem, kot bi dejali, »ka-
rakter« – nisem Leonardo Di Caprio, prej Jack Nicholson. Nisem Marilyn Monroe, 
temveč Adele. Ne Audi A6, temveč Q5.
Moj največji problem je pomanjkanje samozavesti – to prav gotovo izvira iz 
mojega otroštva, ko sem se zmeraj počutil slabšega, gršega in manj uspešnega 
od drugih. Izhajam iz delavske družine in odraščal sem s socialističnimi načeli: 
ko so prišli Italijani s svojo modo in elegantnimi avtomobili, so mi  moji možgani 
zapovedovali: tisti drugi so površinski, živijo v sanjskem svetu, pri nas pa štejejo 
drugačne vrednote – poštenost, skromnost in delo za skupno stvar … moje 
srce pa jim je seveda zavidalo. 
Vsekakor je danes vse drugače. Svoje otroštvo sem prebolel, danes sem uspešen, 
ampak ta globok občutek manjvrednosti še zmeraj ostaja – predvsem v primerjavi 
z drugimi. Zato se prevečkrat zgledujem po drugih, po njihovem videzu, po tem, 
kar povedo, namesto da bi, tudi če zveni in je videti »preprosto«, »domače« in 
»nič svetovljansko«, predstavil SEBE. Vedno znova se zalotim pri tem, da svoje 
obnašanje prilagajam predvsem v družbi, kjer hočem biti nekaj več in se obdajam 
z atributi, ki sporočajo, da »spadam zraven«. Na primer: Pogosto imam občutek, 
da se ne oblačim sebi in svojemu karakterju primerno, ampak izbiram obleko, 
da bi naredil vtis. To seveda v resnici ne deluje, povzroča še večjo negotovost, 
ker se v njej ne počutim dobro. 
Samozaupanje in samozavest sta močno zaznamovani zaradi pričakovanj. Ker 
delam v turizmu, nastane zakleti krog: pri drugih vzbujam pričakovanja, ki jih 
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ne morem zmeraj izpolniti. Zelo težko sem se prebil do tega, da se lahko kažem 
takšen, kot sem: moja, v ospredje postavljena iskrenost in moja odprtost, s 
katero se približam ljudem. Moja povezanost z naravo in moja skromnost. 
Bahavosti, nastopaštva in pretvarjanja v resnici ne maram. Moja negotovost 
nastane, ker ne vem, kako bodo ljudje, ki me srečajo, reagirali, če se pokažem 
čisto »nenaličen«. 
Če me vprašaš, kaj bi glede sebe še pripomnil, je to pomanjkanje skrbnosti. 
Nagnjen sem k temu, da želim stvari opraviti na hitro, ne da bi upošteval, da 
bi zaradi takšne zaletavosti lahko trpela kakovost. Ne vem, ali so krive moje 
mediteranske korenine, ker moja neposredna okolica tega ne opazi, saj vsi tudi 
sami tako ravnajo, ali pa tudi to prihaja iz mojega otroštva, ko pravočasno in 
natančno opravljene stvari niso bile v skladu s prevladujočo ideologijo. Povsem 
razumem, da mi pri uresničenju mojih idej in njihovi optimalni izpeljavi manjka 
majhen košček, tisto nekaj, volja do popolnosti; popolnost v smislu dovršnosti 
»dokončati, izpeljati v vseh pogledih do konca« in ne popolnost v smislu biti 
pedanten in malenkosten. Če je naloga potegniti čim bolj ravno črto, bi vzel 
svinčnik in si prizadeval črto narisati čim bolj ravno. Pravzaprav pa bi moral 
poiskati ravnilo ali kak drug pripomoček in z njegovo pomočjo potegniti »po-
polno« črto. Vloženi trud je enak, rezultat pa različno zadovoljiv. S tem je tesno 
povezana tudi moja »sposobnost« improvizacije. Menim, da je tudi to genetsko 
pogojena dediščina – moji starši in njihovi starši so bili prisiljeni improvizirati in 
nekaj od tega še tiči v meni, ne glede na to, da sedaj to ni več nujno potrebno. 
Improvizacija se mora pojaviti povsod, kjer ni bila dosežena popolnost. To je 
stanje, pri katerem se sredi prave poti zadovoljimo že nekje vmes. Če ne uspem 
nekaj narediti prav, bom pač na pol in potem sem še ponosen na to, da mi je 
sploh uspelo. Tistim, ki nad tem vihajo nosove, pa se čudim.
Nazadnje pa mi pade na pamet še navidezno nasprotje, s katerim se borim: Po 
eni strani se zame zanima ves svet, od povsod prihajajo k meni ljudje, da bi me 
obiskali, po drugi strani pa se počutim zelo zavezanega domovini – včasih preveč 
»zavezanega« v smislu zategnjenega, ozkega razmišljanja. Mogoče, si mislim, 
ima to opraviti z mojo velikostjo – pravijo, da so mali ljudje zelo ukazovalni in 
si morajo bolj trkati po prsih, kot pa veliki …
Psiholog bi mi dejal, da ima to opraviti s preteklostjo moje družine: Kdor je bil 
stoletja »nesvoboden«, želi in mora svojo svobodo in neodvisnost bolj razka-
zovati, kot nekdo, ki je že od nekdaj svoboden. In kako lahko to storim? S tem, 
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da SVOJO identiteto nosim ponosno kot uniformo – čeprav bi to obleko lahko 
tudi slekel. Ko bi nag, razgaljen človek, kakršen sem v resnici, že bil gotov svoje 
notranje, resnične veličine … 

Predpostavimo, da je zgodba »resnična« (torej nosi v sebi del resnice), da se 
njena vsebina tako odraža v realnem življenju regije. Na tem mestu bomo 
spet navedli nekaj primerov, namenoma izbranih iz vsakdanjega življenja, ne 
kot konceptne strategije, temveč v obliki mnogih malih »zgodb«, iz katerih je 
sestavljena velika skupna slika.

•  Strateško planiranje
 Jasnega koncepta o usmerjenosti regije ni mogoče prepoznati.
 Dolgoročno, predvsem pa trajno načrtovanje ne obstaja.
 Akcije, strategije, koncepti se zato oblikujejo in izvajajo zelo na hitro in 

priložnostno naravnano, kar negativno vpliva na kakovost.

•  USP
 Zelo nejasno določen oz. nedefiniran (vsaj do sedaj) USP. Kaj predstavlja regija? 

Kakšna je njena prepoznavnost? Njena edinstvena prodajna značilnost?
 Brez USP-ja zelo težko določimo in obravnavamo ciljno tržišče.
 Bolj kot je ponudba splošna, težje je prodreti do gosta in ga spodbuditi k 

odločitvi.

•  Predstavitev navzven
 Regija se navzven predstavlja preveč nejasno (kot posledica pomanjkljivega 

strateškega planiranja in manjkajočega USP-ja!). Možnosti, pri katerih bi to 
realizirali z »drugimi« sredstvi, so zelo omejene; značilen primer je video 
»Jump to Portorož« in nato interaktivna igra/ video. Ker bistvo regije, njen 
karakter (še) ni bil definiran, se je raje posnemalo ter stavilo na že preizkušeno 
in znano. Posledica pa je, da smo zato zmeraj korak zadaj. »Jump to Portorož« 
je tehnično dovršen, ima dobro idejo – ciljno občinstvo in predstavljena 
ponudba pa nikakor ne sovpadata. Ciljno občinstvo je klasična YouTube 
skupina (z več kot 100.000 kliki, srednje uspešna razširjenost), toda za to 
skupino (ki naj bi bila homogena, kar pa verjetno ni) ni bila posredovana 
ustrezna oz. dodatna ponudba. Začetnemu uspehu pri doseženi pozornosti 
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ni bilo naknadno nič dodano, za videom bi takoj moralo slediti nekaj v po-
nudbi kot tudi v zunanjem nastopu. Kliki ne pomenijo ničesar, če jim nekaj 
ne sledi. 

 Video, ki je nato sledil, spet ni imel avtentične, inovativne vsebine, temveč 
»izposojeno«. V tem se ni mogel prepoznati nihče, zgodilo se je prav nasprot-
no, s strani domačinov je prišlo do močnega zavračanja, saj so oni tisti, na 
katere gostje naletijo!

•  Zahteva po kakovosti
 O tej pomanjkljivosti oz. šibki točki obstaja nešteto primerov, toda navedli 

bomo samo enega, na videz vsakdanjega, vendar zelo nazornega: Sejem 
(vsakega 4. v mesecu, na Tartinijevem trgu). Občina Piran je zelo ponosno 
nakupila lesene stojnice, opremljene s plastificiranimi strehami z rumenkasto 
rjavimi trakovi in velikim logotipom občine. Prvič: Enak videz vseh stojnic 
ustvarja preveč enovito sliko, ki je v nasprotju z vsako estetiko. Kako grda se 
nam danes zdijo stanovanjska naselja, vrstne hiše na Punti pa lepe. Drugič: 
Stojnice bi lahko iz praktičnih razlogov še nekako upravičili, pripadajoče 
strehe pa kažejo na to, da zamisel, ki je sama po sebi dobra, ni bila izpeljana 
do konca. Vsaj tukaj bi lahko s pomočjo barv, vzorcev itd. ustvarili raznolikost, 
ki bi sejmu dajala atraktiven videz. S skoraj enako vloženega truda bi lahko 
dosegli mnogo boljši rezultat – žal pa za to na odločilnih mestih manjkajo 
ljudje z občutkom za pomembnost celovitega obvladovanja kakovosti. »Pot-
rebujemo stojnice za sejem« – torej so jih kupili, ne da bi pred tem izdelali 
ustrezen estetski koncept. 

 Enako velja za »razstave«, ki se dogajajo v Portorožu (vzdolž Grand Hotela 
ali na vrtu Hotela Kempinski): pod arkadami postavijo mize, prekrijejo jih 
z belimi prti. Podobno je videti na šolskih dvoriščih ob šolskih praznovan-
jih, ko učenci prodajajo svoje izdelke! Tudi pred veličastno fasado Hotela 
Kempinski ni bistveno drugače (še posebej, ko mize stojijo pod plastičnimi 
paviljoni, kupljenimi v Bau…). Toči pa se šampanjec in zato si domišljajo, da 
so »imenitni« in »mondeni«, skoraj že kot v Monte Carlu … Ali ni nikogar oz. 
se nihče ne čuti odgovornega, da bi končno oblikovali enotne smernice?  

•  Zamujena priložnost: Piranska cerkev
 Ne glede na odnos, ki ga imamo do katoliške cerkve (avtor koncepta je 
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ateist), pa ji moramo priznati njeno največjo zaslugo – skozi stoletja je ohr-
anjala umetnost in kulturne zaklade neprecenljive vrednosti ter množicam 
omogočila dostop do njih. Piran ima veličasten zaklad, s tem ne mislimo na 
(relativno) usmiljenja vreden Tartinijev muzej, prikupen pomorski muzej ali 
galerijo z njenimi razstavami (večinoma z domačimi umetniki …), temveč na 
11 piranskih cerkev! Ne samo umetnost z vseh področij (slike, izdelki iz lesa, 
kipi), temveč tudi njihova lokacija in s tem povezane zgodbe omogočajo 
obiskovalcu doživeti to edinstveno mesto na preprost in nazoren način. Toda 
kaj se dogaja? Iz političnih, egoističnih, malenkostnih razlogov se cerkve s 
strani občine ter odgovornih naravnost bojkotirajo in niso deležne skoraj 
nobene podpore. To bi bilo še razumljivo, če bi bil sogovornik star, konzer-
vativen, zadržan župnik, toda situacija je prav nasprotna: mlad duhovnik in 
»kulturni menedžer«, izredno aktiven, v kulturnih vprašanjih visoko cenjen po 
vsej Sloveniji, se že vrsto let bori proti mlinom na veter za najpomembnejšo 
dediščino mesta. Ob tem pa je ustvaril še eno najaktivnejših skupin na 
področju umetnosti in ljudske kulture, ki popolnoma ustreza osebnosti 
regije, o kateri govorimo v tem konceptu. 

•  Vsak kuha svojo juhico 
 Vsako mesto etablira urad za kulturo, v katerem se koordinira in s pomočjo 

koncepta predlaga oz. določa, katere prireditve sovpadajo z vsebino. Razvije 
se raznovrsten in široko opredeljen program, ki predstavlja mesto. V tej regiji 
pa se zdi, da vsak dela, kar hoče, kar je primerljivo z ducatom raznovrstnih, 
pisanih balonov, ki jih nekoordinirano, na različnih mestih in časovnih 
razmikih spustijo v zrak. Namesto da bi jih združili v eno celoto, v en balon, 
ki stoji nad regijo in predstavlja kakovost – pozor – z vso raznolikostjo in 
pestrostjo, ki pa daje občutek, da za tem stoji ena ideja in ena linija. Tukaj 
tekmovanje v poljubljanju, tam novoletno plavanje. Koncert na plaži, na 
drugi strani program v avditoriju in gledališču. Malo petja na Tartinijevem 
trgu in umetnostna obrt vzdolž promenade. 

 To morda zadostuje v nekem kraju ali mestu in njihovim prebivalcem, za 
turistično središče pa je to premalo: gost nima pregleda nad ponudbo, ne 
more se orientirati in – predvsem – v ponudbi ne najde prepoznavnosti. 
Zaradi tega mora regija ponujati toliko različnega – po motu: Tukaj bom 
izpraznil svoj nahrbtnik, vzemite, kar hočete …
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•  Organizacija eventov2 
 Tudi za organizacijo eventov, ne glede na vrsto prireditve, velja že pod 

prejšnjimi točkami omenjeno: Skoraj ni koncerta, predstave ali otvoritve, 
kjer ne bi škrtalo, piskalo ali pa popolnoma odpovedalo ozvočenje. Na-
mesto da bi uporabljali profesionalno tehniko, se najame nekoga s ceneno 
opremo. 

 V hotelu s petimi zvezdicami se priredi zgodovinska razstava – ravnodušno 
v vrsto postavijo steklene vitrine, v njih natlačijo različne stvari, potem pa 
se čudijo, zakaj nihče ne pride, da bi si ogledal to polomijo. 

 Na veliko napovedovano »tekmovanje v poljubljanju« za Guinessovo knjigo 
rekordov – event na Tartinijevem trgu, neorganiziran, nihče ni vedel, za kaj 
sploh gre, predvsem pa ne tistih 50 % (od skupno 100 navzočih) turistov, 
saj je moderacija potekala samo v slovenščini!

 Vtis: Uprizori se nekaj, samo da se kaj dogaja, zaradi stvari same, način oz. 
KAKO bi se naj to izvedlo, je postranskega pomena. Nihče ne razume, da ni 
dovolj nek event, video, idejo samo narediti – temveč da gre izključno za to, 
ali smo zmožni s to idejo doseči tudi tiste, ki so del koncepta, občinstvo. To 
je enako, kot da bi se postavil na prazen trg in začel pripovedovati zgodbo, 
dejstvo, da nihče ne posluša, pa bi ignoriral.

•  Kdo govori slovensko?
 Problem, ki se pojavlja zmeraj na novo, je dejstvo, da mnogo ponujenih 

stvari iz regije gostje ne sprejemajo oz. ne morejo sprejeti, ker so vsiljivo 
predstavljene samo v slovenščini. Dežela se mora sprijazniti: Prvič, da 
govorita slovensko samo 2 milijona prebivalcev Slovenije, drugič pa, da je 
slovenščina preveč zahteven jezik, da bi se lahko tako kot pri angleščini, 
italijanščini ali španščini opremili z nekaj frazami za dopust. 

 To je v nasprotju tudi z jezikovnim zakladom domačinov: praktično vsak, 
od obrtnika do osebja v storitvenem sektorju, govori (zelo dobro) angleško, 
večina tudi nemško, italijansko pa tako in tako.

 Zato je še bolj nerazumljivo, da se pri vsakoletnem velikem silvestrovanju 
na Tartinijevem trgu, kjer je vsaj 20 – 25 % navzočih tujcev, ne izgovori niti 
ena beseda v angleščini – da še zmeraj obstaja mnogo brošur, ponudb 

2 Event (ang.) = dogodek, prireditev
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samo v slovenščini – da je pravkar izšla čudovita nova knjiga fotografij 
iz regije (finančno podprta s strani občine, regije in EU) in vsi opisi so … 
samo v slovenščini.

 Nacionalni ponos ter vztrajanje pri svojem jeziku je zaradi zgodovine dežele 
povsem razumljivo in delno tudi upravičeno, kljub temu pa bi morala regija, 
ki živi v veliki meri od turizma, torej od tujcev, nastopiti bolj odprto. Na 
jezikovni vložek bi morali gledati kot na del storitve za tujca …

•  Ponosni smo nase!
 Raba razpoložljivih virov regije, kot so živila, vino, olivno olje, ribe, sol, 

vendar tudi neokrnjena narava, je še zmeraj premajhna in neučinkovita, 
da bi prav te zaklade lahko uporabili za oblikovanje USP-ja. Goste bi bilo 
potrebno močneje vplesti v regionalno in njegovo edinstvenost oz. tudi 
obratno, regionalno vgraditi v različna doživetja gostov. Avtentičnost 
postaja zmeraj pomembnejša – gostje množično iščejo iskrenost, iščejo 
zgodbe, ki jih ne morejo povedati (to moramo razumeti) niti agencije niti 
direktorji hotelov ali uradniki, temveč samo LJUDJE iz regije. Gost, ki na-
mensko obišče to regijo, si ne želi preživeti počitnic v ograjenem resorju, 
kot je Hurgada, brez stika z okolico, temveč išče vrednote regije, išče njeno 
atmosfero.

h) prednosti: »V tem sem dober!«

Človek, ki je regija Portorož/Piran, ti ponovno sedi nasproti. Lahko bi rekli, da je 
markantne lepote, ki ni podobna lepotnim idealom, propagiranim v revijah in 
TV-limonadah. Ta lepota prihaja iz njene notranjosti, izžareva jo skozi nasmeh, 
ponos in naravnosti svoje zunanjosti. Njen šarm ne izvira iz razuma, ampak 
iz čiste emocije, ki te takoj prevzame. Šminka in globok dekolte, visoke pete 
in zapeljiva hoja, tega ne potrebuje – ko se pojavi, je njena prisotnost dovolj, 
da se njeni bližini ne želiš več odreči. Ni klepetava, ne govori tja v en dan, 
ampak takoj preide k stvari. Pri tem pa se ne boji povedati resnice, predstavi 
se kot iskrena in odprta – tudi če si s tem ne nabere plus točk. Stereotipne 
slike, izpolnjevanje pričakovanj in predpisanih norm niso njen način – na 
dnu svojega srca je v veliki meri individualna. Če kdaj mora, pa to prenaša z 
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mediteranskim potrpljenjem – še ena stvar, ki jo odlikuje – sposobnost, da 
s to osupljivo simpatičnostjo z lahkoto marsikaj prenese. To izvira iz njene 
daljne preteklosti, ko so bili njeni pradedje in prababice prisiljeni prikrivati 
svojo pravo osebnost. 
V njeni naravi je lotiti se stvari – kljub temu, da jo danes najdemo v mondenih 
restavracijah, imenitnih kavarnah in elegantnih pisarnah – svojih genov, ki 
so dediščina ribičev in kmetov, ne more skrivati. Kajti prav oni so s trdim in 
neutrudnim delom spremenili svojo domovino v cvetočo deželo in tega se 
zaveda. Prav ta robatost, trpkost in včasih tudi nedostopnost, ki so posledica 
življenjskih pogojev, rojevajo njeno srčnost. Njena srčnost ni narejena niti 
prisiljena, ne gre ji za korist ali priznanje, ta srčnost ni vodena iz glave, ampak 
nastaja iz njenih občutkov. To občuti vsak, ki jo sreča!
Prav to, česar ne moremo trditi z gotovostjo, lahko pa slutimo, je to, kar je 
tudi pripravljena podariti, v čem vidi svoje poslanstvo in kar je njena največja 
prednost – vzdušje, ki ga izžareva, v katerem se počutimo dobro. Tega nikoli 
ne bi povedala direktno, kvečjemu dobro poznanim (saj je to tisto potrpljenje 
v njej, zaradi katerega mnogo prenaša …): Zakaj bi se morala pretvarjati, samo 
da bom všeč množicam? Naučila sem se živeti z igrami na srečo, z luksuzom in 
indijskimi sodelavci (ne da bi k temu sama pripomogla!), sprejela sem, da so 
postali del mojega življenja, ampak kljub vsemu sem še vedno »otrok ribičev 
in kmetov« in na to sem ponosna!  
Zaveda se (to se da razbrati iz mnogih pogovorov), da tisti, ki prepoznajo to 
njeno bit, te posebne trenutke skupnega doživetja cenijo in ljubijo in prav 
zato se ponovno vrnejo. Zaradi svoje odprtosti tudi drugim, ki prihajajo zaradi 
kroglice, šampanjca in wai-taija ponuja doživetja, del svoje čudovite osebnosti 
in pravi: »Pripravljena sem, odkrij me!«

Sedaj pa »jo« postavimo spet nazaj v realnost: Katere so prednosti znamke 
regije Portorož/Piran?

•  Izredno raznolika ponudba
 Portorož – običajen, moderen turistični kraj kot Là Grado, Jesolo itd.
 Piran – romantično in avtentično doživetje starega mestnega jedra, zasan-

jana Fiesa – kot nekje, kjer se lahko spočijemo, Sečovlje – »naravne terme 
na prostem«, zaledje – doživetje tipične istrske pokrajine.  
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•  (Že skoraj) edinstvena prodajna značilnost USP-ja
 »Terme ob morju« so argument, s katerim lahko nagovorimo dodatno cilj-

no skupino. Zelo dobra in kakovostna ponudba, s katero lahko dosežemo 
skupino z zelo širokim starostnim razponom.

•  Kazinoji
 Magnet za Italijane (v zadnje času pa tudi za Ruse in prebivalce podobnih 

ciljnih držav), ljubitelje hazardiranja nižjih in srednjih slojev (s tem pa je 
povezana tudi nevarnost, da se doseže le povprečno občinstvo …).

•  Piran
 Posrečen primer za vsako destinacijo: Ohranil je svojo prvobitnost, zanimiv 

je prav zaradi svoje umirjenosti, še zmeraj izžareva (kljub promenadi resta-
vracij) vzdušje vase zaprtega, klasičnega renesančnega mesteca, ki deluje v 
veliki meri avtentično. Uspelo se mu je izogniti večjim gradbenim posegom 
(razen nekaj izjem na Punti) in ponuja simpatično, ne pretirano ponudbo 
muzejev, znamenitosti in trgovin.

•  Najboljša kakovost morja
 Piranski zaliv ima po meritvah, ki se izvajajo ob italijanski meji, v letnem 

povprečju konstantno in odlično kakovost vode. Ta okoliščina se pri komu-
nikaciji navzven premalo upošteva. 

•  Dosegljivost
 Regija je najlažje dosegljiva morska destinacija za najpomembnejši avstrijski 

ciljni trg, vendar samo za posameznika. Doseči regijo z javnimi prevoznimi 
sredstvi je zelo težko in zapleteno. V prihodnje je to, tudi zaradi ekološke 
koristi, nujno potrebno upoštevati. 

•  Naravni viri
 V okolici se nahaja velik, premalo izkoriščen in pozornosti deležen potencial 

v obliki živil: odlična kakovost zelenjave, sadja, oliv, vin in soli. Produkti, 
ki so še v veliki meri ekološko pridelani, bodo v prihodnje še pridobili na 
pomenu pri odločitvah ljudi o izbiri destinacije. Do sedaj je bil ta »zaklad« 
premalo »komuniciran« in (kar je samo po sebi posrečeno …) seveda »skrit« 
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v ponudbi. S pomočjo marketinga bo potrebno to prednost še utrditi – tudi 
zaradi proizvajalcev, ki jih s tem postavimo na oder in jim tako priznamo 
zasluge za njihove dosežke.

•  Umetnost in kultura
 Številne kulturne prireditve, kot so Ex-tempore, Forma viva, klasični glasbeni 

festivali, raznolik program avditorija in gledališča Piran ter tudi vrsta različnih 
programov, ki se izmenjujejo, pripomorejo, da regija postaja zanimiva za vse 
pomembnejši in rastoč trg »kulturnega turizma«. Še posebej Piran ima vse 
atribute, da se profilira kot mesto kulture. 

•  Šport
 Regija športno navdušenemu gostu ogromno ponuja: od različnih vrst 

vodnih športov (jadranje, potapljanje, deskanje) do čudovitih pohodov po 
celotni okolici, od Parenzane, idealne kolesarske poti, do mnogih zasebnih 
iniciativ, kot je ura vsakodnevne telovadbe v piranskem pristanišču, odlična 
trim steza ob promenadi pod Forma vivo in lekcije joge na plaži.

•  Ljudje
 Ljudje, domačini, so najmočnejši, najpomembnejši in najboljši kapital regije. 

Njihov odprt, prijazen, naraven in večinoma od turizma nepokvarjen značaj, 
je tisto, kar je odločilno za gosta ter njegov vtis o celotnem doživetju. V ta 
kapital je potrebno investirati; v smislu zaznati – ceniti – komunicirati (na 
znotraj in navzven).

i) uSp: »Sedaj te bomo pripravili na tvoj 
veliki nastop!«

Sedaj ko smo spoznali osebnost, njene prednosti in slabosti, je že čas, da izdela-
mo načrt, kako bomo NJO, regijo, predstavili v javnosti. 

IZJAVA I     
Regiji bomo dali »obraz« – predstavimo jo kot osebnost z določenimi (kot smo 
opisali) značajskimi lastnostmi, o njej pripovedujemo kot o živem organizmu 
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(kar pravzaprav tudi je!). Na ta način jo materializiramo, pokrajini in ljudem 
vdahnemo življenje. Informacija (o pokrajini) se spremeni v emocijo (skozi 
njeno »bitje«).

IZJAVA II
Ne glede na to, v kakšni obliki pripovedujemo o regiji, moramo to storiti tako, 
kot da bi govorili o realnem človeku. To nam daje možnost, prvič (kot v zgodbi 
o Guliverju), da lahko vse zelo različne dele združimo v celoto, kar bi bilo zelo 
težko, če bi pri opisu uporabljali samo informacije, in drugič, njene posebnosti 
uporabimo kot elemente zgodbe, ki so osnova za USP.

IZJAVA III
Naša osebnost (kot smo že opisali) »si mora zaslužiti za preživetje« ali »se lahko 
zahvali za svojo eksistenco« oz. »stoji za« naslednjimi elementi:
•  sol,
•  olive,
•  morje,
•  ribe.

Okrog teh osnovnih produktov, mirno jih lahko imenujemo tudi duša, se morajo 
vrteti vse zgodbe, ki jih »ONA« pripoveduje. Za kar koli že gre, kjer koli se ONA 
pojavi, mora biti prisoten vsaj eden od teh elementov.

IZJAVA IV
Osnovne elemente, iz katerih sestoji USP, dopolnjuje krovni ovoj:
•  Ljudje: Domačini (s tem so mišljeni ne samo tukaj rojeni, ampak tudi tisti, ki 

so – posredno ali neposredno – zaposleni v turizmu), ki nastopajo v povezavi 
z elementi (nazoren primer: Irena Fonda in riba!).

•  Kakovost: Pomembno je poudariti, da jo pripovedujejo elementi, ki v vseh 
ozirih zadoščajo zahtevam po kakovosti. Jasno morajo sporočati, da se regija 
v vseh ozirih zavezuje k tem zahtevam.

•  Skrbnost: Kakovost lahko dosežemo samo s skrbnostjo. Zgodba se glasi: 
Mi, ljudje iz regije, se zavedamo, da lahko kakovost nastane le s pomočjo 
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preudarnega in skrbnega ravnanja. To ravnanje ustreza našemu dojemanju 
časa (ne hitimo, da bi nekaj na hitro naredili, ampak v miru izpeljemo stvar 
do konca, do popolnosti) in našim ročnim spretnostim ter duhovni drži (kako 
se s stvarmi ukvarjamo).  

•  Čas: Skrbnost in kakovost potrebujeta čas. Faktor (čas) ne ustreza samo 
mediteranskemu razmišljanju in ravnanju, se ne povezuje le jasno in ned-
voumno z regijo, ampak je tudi eno od bistvenih hrepenenj večine gostov 
po upočasnitvi časa!

IZJAVA V
Omenjene elemente je potrebno sedaj dosledno uporabiti:
•  Verbalno: Vsaka predstavitev, prospekt, oglas in tudi vsako pismo, ki je 

napisano v imenu regije, bi moralo vsebovati te elemente in pripoved. To 
dosežemo z osebnim nagovorom (»Ali si že poskusil moje olive?«), z »oseb-
nimi« pripombami (»Morje je zame …«) in z neposrednim nagovorom ciljne 
skupine (»Kdaj me prideš obiskat?«).

•  Vizualno: Tudi govorico slike moramo prilagoditi novemu načinu izražanja, 
da mu lahko nemoteno sledi. Klasične turistične fotografije moramo zamen-
jati z »družinskimi fotografijami« – regija (za katero bi lahko mogoče našli 
tudi vizualno prispodobo) skupaj z njenimi elementi! Vsekakor lahko tudi v 
nadrealističnem slogu.

IZJAVA VI  
Predvsem oglasi, PR-članki in pogovori z novinarji morajo prevzeti to novo 
obliko jezika. Zunanja komunikacija mora razločno in jasno izražati, da se regija 
predstavlja »drugače«. Moderni elementi v harmoniji z najstarejšo človeško ob-
liko izražanja – pripovedovanjem! Vsi ti posamezni deli morajo biti zgrajeni kot 
zgodba, ki se nadaljuje: Opazovalec (za časopisom, na cesti, za računalnikom, na 
straneh socialnih omrežij) mora že čakati, kaj bo regija »povedala kot naslednje«. 
V socialnem medijskem prostoru, kjer se informacije pošiljajo v kratkih časovnih 
intervalih, je to še posebej pomembno. »Portoroški blog« pripoveduje: Kako 
vreme zdeluje »naše« nasade oljk, kako sprememba morja vpliva na »naše« ribe, 
kaj kmet v »naši« dragonjski dolini pravkar žanje!
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IZJAVA VII
Običajno je USP orodje tržnikov in strategov. Tukaj pa bo USP prvič uporabljen 
namensko za motivacijo, samozaupanje in samozavest domačega prebivalst-
va – to je verjetno najpomembnejši in bistveni vidik tega koncepta: Ideja, da 
znamka raste sama iz sebe, torej iz ljudi, ki jo končno oblikujejo, krepijo ali sla-
bijo, in ne s pomočjo marketinških ukrepov. Vsak ukrep, ki služi širjenju regije 
na ciljnih trgih, v enaki meri koristi tudi lastnemu prebivalstvu in ga krepi – v 
njihovem odnosu do domovine. Regija s tem ne bo postala neoseben tujek 
(glej omenjene videoposnetke), s katerim nimamo (ne želimo imeti) opravka, 
ampak postane vzornik.

IZJAVA VIII
Deli tega načrta za personifikacijo so tudi:
•  Poosebljena gostoljubnost: Ki vsakemu posameznemu soudeležencu v 

turističnem podjetju da »obraz«.
•  Znaki: Znaki oz. označbe, ki jih regija na nepričakovan način naredi za goste 

vidne in jih senzibilizira, s tem da pripovedujejo konkretne zgodbe.
•  Literati: Povabimo pisatelje, da pišejo o Portorožu in razširijo novo kakovost 

besedil po regiji.
•  Video: V katerem poskusimo vizualno ujeti to skupno vzdušje.
•  Sejem: Nova oblika sejma ob vikendih, v novi kakovosti, doslej še nepoznani, 

na katerem bi se predstavili in prodajali elementi (zraven tega tudi vsi ostali 
kakovostni produkti). Tržen po samostojni blagovni znamki (Istrski sejem).

j) tukaj pa je tvoja zgodba!

Sedim na letališču in čakam na naslednji let (to poznamo vsi!). Časopisi so pre-
brani, telefonski klici opravljeni in elektronska pošta odgovorjena. Zdaj opazujem 
ljudi. Tamkaj se s počasnimi koraki sprehaja starejša mondena dama. Veliko da 
na svojo zunanjost, to se takoj opazi. Če bi ljudem privoščila le en sam pogled, bi 
se lahko z njo pogovarjali o opernih predstavah v Veroni, o razstavah v Londonu 
in o dražbah pri Christie‘s. Kraj bivanja: Dunaj, Pariz ali Milano.
Tam moški. Živčno hodi v krogu in se oprijema svojega telefona. Srednji 
menedžerski sloj. Vsak dan znova se mora boriti za svojo službo. Hlače sive oble-
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ke so predolge, nima časa ali pa mu manjka občutek, da bi jih moral skrajšati. 
Nikogar ni, ki bi mu to povedal, ločen. Z otroki preživi dva vikenda v mesecu. 
Njegov dom: Mannheim, Brno ali Billund.
Ženska. Okrog tridesetih. Lepotica. Temni lasje. Elegantna. Sedi vzravnano in 
samozavestno gleda okoli sebe, da bi preštela vse poglede hrepenečih moških 
in zavistnih žensk. V naročju drži torbico Louis Vuitton, kot sporočilo, ki pripo-
veduje: »Uspelo mi je.« Pravkar je na poti na svoj prvi veliki sestanek. Jutri bo 
ponovno v svoji pisarni v Londonu, Madridu ali New Yorku.
Okrog mene je še na stotine drugih ljudi in vsak od njih nosi s seboj podobno 
zgodbo. Toda nekaj me je moralo napeljati k temu, da sem izbral prav te tri. 
Njihove zgodbe bi lahko bile tudi čisto drugačne: stara dama je bila morda 
blagajničarka v supermarketu in se je po upokojitvi specializirala na tatvine v 
trgovinah. Nervozni gospod iz Brna v resnici prihaja iz Moskve in je na 93. mestu 
na Forbesovem seznamu. In lepotica? Osnovnošolska učiteljica iz Gradca. Louis 
Vuitton je še včeraj ležal na prtu afriškega uličnega preprodajalca na Ibizi. 
Kaj je z vsemi ostalimi? Zakaj so se izmuznili skozi rešeto moje pozornosti? Saj 
so tudi oni tu in tudi oni imajo vsak svojo zgodbo.
Zavrtimo torej ruleto pogledov, kroglica drvi v krogu in se ustavi na …
… človeku, ki skoraj neopazno stoji sredi hektičnega dogajanja – mirno stoji na 
mestu in zdi se, kot da se vse ostalo premika okrog njega. Upira se izdati svojo 
zgodbo na prvi pogled. Ni spodbude, da bi si jo izmislil, kot prej pri stari dami, 
nervoznem gospodu in lepi ženski. Človek sporoča: »Ne pustim se določiti po 
svoji zunanjosti. Moj plašč bi lahko nosila menedžerka, lahko pa tudi gospo-
dinjec, moje čevlje delavec kot tudi direktorica. Moj pogled pa je lahko pogled 
učiteljice ali pogled pisatelja.« 
Medtem sem svojo celotno pozornost usmeril samo nanj. Mislim si, da tega 
človeka odlikuje prav to, da na plehko razmišljanje, klišejske slike in stereotipe, 
ki si jih ustvarimo o ljudeh, da bi jih razvrstili (v skupine), ni pripravljen dati 
odgovora. Njegova zgodba je, da svoje zgodbe noče izdati takoj in neposred-
no. Mogoče si misli: »Koga sploh zanima moja zgodba? Zakaj bi se izpostavljal 
sodbi in igram kogar koli, kot tistega tam čez (sedaj me je prvič pogledal, torej 
je začutil, da ga opazujem …)?«
Igra mi postane všeč in nadaljujem z razmišljanjem. »Če bi zdaj vstal, se odp-
ravil k njemu, se mu nasmehnil in ga vprašal po njegovi zgodbi – le kaj bi mi 
odgovoril, kako bi reagiral?«  
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Medtem sva se ujela s pogledi. Tako kot jaz njega, me je tudi on izbral v množici 
in sedaj oba iščeva zgodbo drugega. 
Misli o dami iz Pariza, moškem s Forbesovega seznama in poslovni ženski so bile 
kot sporočila s plakatov, ki jih zaznamo in jih poskušamo interpretirati. Zdaj pa 
je vse drugače: Poskušam prodreti v misli in občutke tega človeka, ki ne izstopa, 
ki nevtralen, z neko samoumevno naravnostjo, stoji sredi terminala. Želim ga 
vprašati: »Kaj si misliš? Kako se počutiš? In – kdo si?«
Človek sredi terminala si z roko – morda zaradi zadrege, lahko pa tudi iz 
prepričanja, da bo s tem pričaral lepoto – pogladi lase in burja zapiha skozi 
nasade tisočerih oljk, ki strumno stojijo na terasah, obdanih z nizkimi zidovi. 
Zakoreninjene v rdeči zemlji, strmih vzpetinah, kljubujejo vetrovom in žgočemu 
poletnemu soncu. Neutrudno in predano podarjajo najboljše plodove ljudem, 
ki jih že skozi stoletja s svojo roko negujejo in nabirajo. 

In ta človek dvigne svoj pogled in vidim, kako na modro svetlikajoči se gladini 
njegovih oči pluje barka, zasidra se tam, kjer morje že stoletja neutrudno in 
predano ljudem izroča svojo dušo, svojo sol. Natovorjena z belim zlatom, zaradi 
katerega se vojne že dolgo ne vnemajo več, se pa še zmeraj ob njem razvname 
ogenj okusov, se nato barka vrača in pričara nasmeh na njegov obraz. 
Sedaj se smehlja, ta človek, in to je smeh Branka, ko pobira šparglje. Smeh 
Polone, ki iz soda jemlje prvi vzorec malvazije. Tako se smehljata Momo, ko iz 
mreže vleče brancina, in stara Tončka, ki odklepa vrata svetilnika. Prvi smeh 
Bojana v jutranji izmeni, ko prazni koše za smeti, in zadnji smeh Zore, za katero 
se zaklenejo vrata igralnice. Smeh Zorka, ko skupini Kitajcev razkazuje 600 let 
starega Kristusa, in Petrov smeh, ko hvali nagrajence Ex-tempore. 
Vsi se smehljajo z nasmehom človeka sredi letališkega terminala – a ne zato, 
ker je v njih usmerjena kamera, ne zato, ker so se tega naučili na seminarju, ne 
zato, ker bi to nekdo od njih pričakoval. Ta nasmeh govori o tišini skromnosti 
in pripoveduje o zaupanju, zaupanju v to, da ravnamo prav. Ta nasmeh se rodi 
iz spomina na staro in iz hrepenenja po novem. Rodi se, ker se upočasni čas, in 
raste, ker vemo, da bodo vonj oliv, bučanje morja in sol še vedno na skali, ko 
bo ta nasmeh že zdavnaj izzvenel.
Naenkrat vse obstane, stotine hitečih, čakajočih, telefonirajočih, utrujenih, 
razposajenih, tatica iz trgovine, milijarder, učiteljica z Louis Vuitton torbico, vsi 
se naenkrat ustavijo. Obrnejo se k človeku, kot da bi na mestu, kjer stoji, stalo 
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platno, na katerem se predvaja neverjetna senzacija, najnovejša novost, novica, 
ki presune svet.
Toda človek ni platno, ne pripoveduje o senzacijah, ne sporoča nič novega – on 
preprosto samo stoji tam. Počasi odpira svoj povsem običajen plašč, kot bi bila 
to vrata v hišo, in se smehlja. Tako skromen. Vseveden. Celoten terminal je kot v 
počasnem posnetku, tisti, ki imajo potrjeno karto za nek cilj, neresnično počasi, 
eden za drugim, vstopajo skozi vrata plašča v človeka, ki stoji sredi terminala, 
in se razgledujejo: Občudujejo skulpture v parku Forma vive v Luciji. Skoraj se 
ne morejo nagledati propadajočih hiš na Sečoveljskih solinah. Okušajo sadeže 
v dolini Dragonje. S hrepenenjem gledajo padenske griče. Sprehajajo se po 
portoroški plaži, nato se vkrcajo na čoln, ki jih bo popeljal do Fiese. Nekaj jih 
počiva pod oljkami nad strunjansko cerkvijo, eden pa se iz piranskega kampa-
nila razgleduje po okolici, išče naglico vsakdana, v katero so bili še pravkar vsi 
ujeti, a je ne more več najti.
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a) uporaba storytellinga v zunanji komunikaciji

Bistvo strateškega koncepta kot je ta, je podati predstavo, kako se neko idejo 
dosledno, konstruktivno in v vseh ozirih realizira. Tako interno kot eksterno 
morajo biti prepoznavne enotne smernice, podobno kot dogovor staršev pri 
vzgoji otrok: Samo če svoje ukrepe uveljavljamo skupaj in dolgoročno, bo otrok 
prepoznal pot in ji sledil. 
Za zunanjo komunikacijo to pomeni, da mora biti zunanji nastop »podjetja« 
regije Portorož/Piran, kot se znamka predstavlja navzven in tako, kot naj bi jo 
dojemali, opredeljen na podlagi določenih, enotnih smernic.

da bi to doSegli, So potrebni naSlednji KoraKi:
•  Izdelava priročnika, podobnega Corporate Identity, v katerem so jasno in 

nedvoumno opredeljena merila.
•  Vsi sodelujoči (turistična pisarna, hoteli, restavracije, druge turistične usta-

nove) morajo pri wordingu3 – glede na regijo, ne pa pri trženju lastnega 
podjetja! – upoštevati ta pravila oz. predstavitev regije uporabljati na način, 
kot je to določeno.

•  Zato je v najboljšem primeru potrebno pridobiti vse udeležene (ali pa vsaj 
večino) in jih prepričati v korist te nove ideje. Pri tem je pomembno in bistveno, 
da pripravimo čim bolj preprost in priročen način uvajanja. Primer: Hotel 
pripravlja nov prospekt, v katerem bo na kratko predstavljena tudi regija 
(konkreten kraj). Sledi povpraševanje na koordinacijskem mestu (turistični 
biro Portorož), navedba obsega besedila (maksimalno število znakov) in 
hotel prejme izdelano »zgodbo« v ustreznem obsegu. Enako velja tudi za 
vse ostale turistične ustanove.

poglaVje 2

KoraKi K realizaciji

3 Wording (ang.) = formulacija, ubeseditev
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•  Pri wordingu bo dolgoročna uveljavitev še relativno lahka, pri vizualni 
konkretizaciji pa toliko težja, ker po eni strani obstaja zelo veliko klasičnih 
turističnih fotografij, ki jih seveda vseh ne moremo odstraniti, in po drugi 
deluje soobstajanje različnih slikovnih govoric preveč nemirno, kaotično in 
zato moteče.

•  V razmislek: Organizirati bi bilo potrebno skupino avtorjev, ki bi za v nadal-
jevanju navedene priložnosti (po določenih smernicah) razvila zgodbe.

V oSnoVi zunanjo KomuniKacijo 
določajo naSlednje Komponente:
1.  Duktus (osebna nota) prometa s pismi in elektronsko pošto
2.  Povabila na dogodke, kot so npr. PR-konference … 
3.  Predstavitve, sejmi
4.  PR-sporočila
5.  Oglasi v tiskanih medijih
6.  PR-članki v tiskanih medijih
7.  Splošni prospekti
8.  Plakati
9.  TV-/video spoti
10. Spletne strani in socialni mediji

1. duKtuS prometa S piSmi in eleKtronSKo pošto
Predpostavljamo, da je dosedanji duktus prometa (kot je to običajno v podjetjih) 
zgrajen zelo formalno: Informacije, za katere gre, se sporočajo kratko in jasno, kar 
je zelo stvaren, konkreten stil pisanja. Če razmišljamo na ta način, pravzaprav res 
ne gre za nič drugega kot to. Kaj pa, če stvarnosti, kot dodatno noto, oblečemo 
pisan kostim, ki k čisti informaciji primeša še malo emocij?   
Primer, kakršnega je že vsak doživel: Srečamo se na poslovnem pogovoru. 
Enkrat, običajno proti koncu, ko smo že izmenjali informacije, pridejo na vrsto 
še »osebne besede«: družina, dopust, potovanja, avtomobili, nogomet, moda 
itd. – in razpoloženje se takoj spremeni. Želimo si, imamo potrebo (mnogokrat 
tudi iz čisto pragmatičnega vzroka, ker si obetamo, da se bo pogovor obrnil v 
našo korist), da bi se z drugim »zbližali«. Prav to »zbližanje« lahko dosežemo 
tudi v pisni obliki s pomočjo nepričakovanih preobratov; večinoma je dovolj 
že en stavek, ena »osebna« nota (o regiji, ne o avtorju), namig s humorjem, ki 
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togemu pismu doda posebno noto in mu podeli emocionalnost. 
»Prisrčno se vam zahvaljujemo za povpraševanje glede kongresa 2015 v Portorožu, 
ki ga želite organizirati. K temu vam želimo posredovati našo ponudbo itd.
Mimogrede: Oljka, riba in sol se že veselijo, da bodo vašim udeležencem – ob 
tem, kar bodo morali poslušati – pripovedovali še fantastične zgodbe! ...«
Čisto preprosto – gre za en stavek, ki zmehča togo pismo. Pomembna je spod-
buda avtorjem, da dajo nekaj – v pravem pomenu besede – »od sebe«, torej 
nekaj osebnega zlijejo v nagovor, PRIPOVEDUJEJO. 
Priporočamo, da se ob primernem času organizira 1- do 2-urno delavnico oz. 
workshop4 za pisanje takšnih pisem.

2. poVabila na dogodKe (pr-Konference, predStaVitVe, Sejmi)
Tudi tukaj velja enako kot pri prometu s pismi: odmakniti se od običajnega, 
ustaljenega, s pomočjo osebne note poskrbeti za presenečenje. 
Običajno: »Turistična zveza Portorož/Piran. Veseli smo, da lahko vas, gospoda in 
gospo …, povabimo na predstavitev novega koncepta ‚storytelling‘, ki bo …«
Zakaj pa ne raje tako: »Končno vam lahko povem svojo zgodbo! (Niti vedela 
nisem, kako je  razburljiva in napeta!) Vendar je to smiselno samo, če jo bosta 
tudi vidva, dragi gospod in gospa …, poslušala z nami! Prišli bodo seveda tudi 
moji najboljši prijatelji riba, sol in oliva, ki vam bodo prav tako nekaj povedali, 
pa še kako! Zelo se veselim, vaša regija Portorož/Piran.« 

3. predStaVitVe, Sejmi
Predstavitve bi se morale zmeraj začeti z zgodbo. Dovolj je že, da dvignemo 
oljčno vejico in rečemo: »Preden začnem, naj vam sporočim prisrčne pozdrave 
od oljke. Ko kam odpotujem, se pred tem zmeraj ustavim pri oljkah. Tam se 
napolnim s pozitivno energijo, da lahko pripovedujem o svoji regiji. Tudi sol sem 
prinesel s seboj – da lahko tukaj v Frankfurtu vsaj malo začutite morje. Ribo pa 
morate žal obiskati osebno, ker ni hotela zraven. Prav ima! Sedaj pa vam želim 
povedati nekaj novega o naši …« 
Tudi stojnico na sejmu lahko z enostavnimi sredstvi naredimo prepoznavno – 
npr. kot »družinski album«, kjer nove sižeje z olivami, soljo, morjem in ribami 
(in seveda ljudmi) predstavimo kot predimenzioniran foto album.
Za vizualno predstavitev štirih elementov je potrebno najti takšno obliko, da 
bodo videti kot dragocen zaklad, kot diadem. Na primer: Razkošna steklena 
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vitrina (kot v draguljarni, kot pri Tiffanyju), kjer na svileni blazini leži oljčna 
vejica, osvetljena z ustrezno razsvetljavo. Za sol in morje pa bodo morali 
ustrezno obliko poiskati oblikovalci. 

4. pr-Sporočila
PR-sporočila so pomembno transportno sredstvo za zgodbo, ki jo želimo 
povedati. Najvišji cilj smo dosegli, če novinarji rečejo: »Oh, že spet zgodba o 
Portorožu!«
Sporočilo bi se lahko začelo tako:
»Vemo, da imate v Berlinu, Parizu in Londonu druge skrbi, toda za 120-letno oljko 
to ne pomeni ničesar, v času svojega življenja je že mnogo doživela. NIKOLI pa 
ni doživela snežnega viharja, kakršen je bil včeraj, ki bi jo skoraj stal življenja. 
Snežni vihar v Portorožu! Prijetnega Boro tokrat vetrič s preko 100 km/h ni samo 
ponesel čez njegov oljčni nasad (tega je že vajen in ga ne vznemiri), temveč mu 
je tudi prinesel malo pravega snega. Ko je oljko …
Preden vam sedaj povem celotno zgodbo, jo raje preberite na mojem portoroškem 
blogu, pravzaprav sem vas hotel obvestiti o zadevi v zvezi z našim konceptom. 
Pripovedujemo namreč zgodbe …
Z veseljem jih lahko poveste tudi naprej!«
Takšna sporočila bi lahko glede na priložnost oblikoval poseben tim. Uporabljena 
pa bi bila v vseh medijih (tisk, internet, Facebook, blogi).

5. oglaSi V tiSKanih medijih   
Pri oglasih v tiskanih medijih je potrebno uporabiti mešanico močno sporočilne 
slikovne govorice, ki jo združimo z »zgodbo« iz ene besede.
(Glej primer na str. 9)
Slika v črno-beli tehniki prikazuje par, ki vidno zmrzuje, v deževnem sivem 
mestnem okolju.
Besedilo (napisano na veliko, čez celotno širino slike): 
HREPENENJE. 
Pod tem (napisano manjše):
Tvoje hrepenenje potešim. Z mojim morjem. Mojimi termami. Pusti se prese-
netiti. Tvoj Portorož.
(Nekje lahko dodamo še s pomanjšano pisavo: P. S. Tvoje sanje že od 189 € 
naprej …)
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Že samo beseda »hrepenenje« sproži verigo asociacij, zgodba se razvija s 
pomočjo domišljije opazovalca/bralca.

6. pr-članKi V tiSKanih medijih
Namesto običajnih PR-člankov, ki pripovedujejo o prednostih regije, bi lahko 
naredili serijo zgodb o regiji in iz regije. Medijem bi jih lahko ponudili tudi v 
obliki nadaljevanja, seveda če bi jih pisali domači in tuji priznani avtorji (glej 
»literati in znaki«).
Te zgodbe morajo biti zgrajene kot najnovejše govorice. Pričeti se morajo z de-
janskimi pripetljaji oz. dogodki – zakaj v nekem piranskem vrtu stojijo zvonovi 
iz Berlina pa vse do zgodb, zakaj delfini tako radi prihajajo v Piranski zaliv (ker 
na vrhu Campanile stoji prelepo dekle in z daljnogledom opazuje, kako se njene 
najljubše živali domišljavo obračajo, poskakujejo iz vode in se igrajo …).

7. Splošni proSpeKti
Veljajo enaka pravila kot pri oglasih: Prospekt mora biti narejen kot majhna 
slikanica – pripovedovati mora zgodbo!
(Glej primer na str. 7)
Slika prikazuje (poklicnega) ribiča na njegovem majhnem čolnu, v rokah drži 
ribo, ki jo je pravkar ujel v mrežo in jo moli proti opazovalcu, kot bi hotel dejati: 
»Izvoli, vzemi!« V ozadju, ki je zabrisano, se nejasno vidi portoroško obzorje. K 
sliki pa besedilo: »Rad imam ribe« Slavko, ribič, Portorož. 
Konkretno: Z zelo preprostimi sredstvi bi lahko naredili posebno izdajo razg-
lednic, ki bi bile zbirateljske.

Koncept:
•  Razglednic skoraj nihče več ne pošilja – iz tega bomo naredili nekaj poseb-

nega!
•  Na posamezni razglednici bo le en kraj, Portorož, Piran, soline … – skupno 

10 sižejev (iz 10 krajev regije). 
•  To lahko razvijemo v igro: Razglednice bi se lahko zbirale kot posebna izdaja 

ali pa bi jih metali v posebej za to narejen nabiralnik (seveda popisane in 
naslovljene), in regija bi jih nato pošiljala naslovnikom (poštnina: v sodelo-
vanju s slovensko pošto).

•  Poleg tega bi bile razglednice na voljo tudi na internetu, kjer bi jih s pomočjo 
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Facebooka ali elektronske pošte lahko poslali sami. V ta namen bi jih lahko 
naredili v obliki zelo kratkih (in preprostih) video razglednic. 

Posebna izdaja kaže tipične sižeje glavnih elementov s štirimi nadrejenimi 
elementi. Vsak element je prikazan, kot je to omenjeno pri ribi: Močna slika in 
minimalistično, zelo emocionalno besedilo. 
Za realizacijo se lahko povabi 10 priznanih fotografov in vsakemu se dodeli ena 
tema (lahko pa tudi vsako leto eden od fotografov upodobi celotno serijo). To bi 
se lahko zgodilo v okviru »Portorož – foto – nagrade«, kjer bi fotografi predstavili 
svoje ideje. Zmagovalec bi bil nagrajen s (na primer) 5.000 €, tednom počitnic 
in produkcijo ene serije.

8. plaKati
Iz sižeja razglednic lahko razvijemo tudi plakate z različnimi predlogami: 
•  namenjeni reklamiranju na ciljnih trgih;
•  namenjeni emocionalizaciji regije in posredovanju informacij.

Primer 1 (ciljni trgi):
Slika gromozanskega brancina.
Veliko besedilo: Živim v Piranskem zalivu.
Malo besedilo (za Avstrijo): Pridi! Saj me imaš tako rad, da bi me pojedel! 
Oddaljen sem samo 160 min od Gradca, 280 min od Dunaja, 283 min od Klein-
happersdorfa.

Primer 2 (v regiji):
Spet slika brancina. 
Veliko besedilo: Lepo, da si tu!
Malo besedilo: Najino druženje bo gotovo okusno!

Iz vseh elementov USP-ja bodo razviti sižeji:

Slika: Bel krožnik na grobi leseni mizi. Zraven kos domačega kruha. Iz steklenice 
se po njem uliva tanek curek zlatega oljčnega olja.
Veliko besedilo: Najboljše oljenje ... (namiguje na sveto olje)
Malo besedilo: Z mojih pobočij prihaja eno najboljših oljčnih olj na svetu.
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Regija Portorož/Piran

Slika: Na spodnjem robu slike so različne roke, videti je, kot da tipajo sliko z 
notranje strani – roka ženske, otroka in roka starca. Od zgoraj prši sol (po vsej 
širini slike, kot dež) v roke.
Veliko besedilo: Sol življenja.
Malo besedilo: V živo iz Pirana.

Slika: Podvodna scena s kristalno čisto vodo. Otrok, ki se potaplja, na površini 
pa odrasli, ki plava. 
Veliko besedilo: Karibi? Piranski zaliv!
Malo besedilo: Imam najčistejše morje v celotnem Severnem Jadranu.

9. tV-/Video Spoti
V 6. poglavju tega koncepta sta podana dva konkretna predloga za filmsko 
uprizoritev bodočih osnovnih smernic.
Načeloma lahko rečemo, da se mora tudi pri videospotih pripovedni element 
nahajati v ospredju (drugače kot pri zadnjih dveh, ko je bila primarno posre-
dovana informacija). 

10. Spletne Strani in Socialni mediji
Kot smo že omenili (Poglavje 1 i, izjava VI) je internetni nastop vse pomembnejši 
in očitno postaja tudi dejstvo, da bo v prihodnje vse več informacij ter tudi 
aktivnosti za pridobivanje lojalnosti kupca potekalo preko tega kanala. Pri tem 
ločimo:
•  internetni nastop,
•  nastop v socialnih medijih,
•  aplikacije (APP).

Internetni nastop
Tudi tukaj je potrebno upoštevati komponente storytellinga: Informacijska 
platforma se mora predstavljati kot »osebnost«, pripovedovati mora o svojih 
»prednostih« in ponudbi.
Primer: Zelo zanimiva in estetska stran, kjer najprej izberemo jezik. Za tem se 
znajdemo na začetni strani, kjer vidimo stati množico različnih domačinov (ne 
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kot posamezne slike, ampak kot real-time skupino). Nad njimi piše (označeno 
s puščico): Irena: riba. Egon: olje. Janez: hotel. Polona: sol. Marko: akcija. Borut: 
morje. Slavica: velnes ponudba. Peter: vreme. Sašo: umetnost. Boris: zelenjava 
(in ostali).
Če kliknemo na enega od njih, le-ta pripoveduje o »svoji« specialiteti, interak-
tivno pa opozarja tudi na ostale in o njih pripoveduje kot o prijateljih. Primer: 
Obiskovalec klikne na HOTEL. Pojavi se Janez in pripoveduje (citat, neke vrste 
oblaček za besedilo) o fantastični hotelski ponudbi, zraven so navedene povezave 
o krajih regije, v naslednjem koraku pa različne kategorije. 
Na koncu pa kot P. S.: »Mimogrede, če ste že tu, bi morali spoznati tudi Ireno. K 
njej pridete tukaj …« in navedena je povezava do nje.
Tako gre naprej: Irena pripoveduje o sebi in o gastronomski ponudbi, povezava 
navaja restavracije, priporoča pa Saša in kulturo.
In tako naprej.
Tako se celotna regija s svojo ponudbo predstavi na zelo oseben način – predv-
sem pa z realnimi osebami, ki jih lahko gost tudi v resnici sreča – obljuba se 
izpolni!

Nastop v socialnih medijih
Izjava VI pripoveduje o »portoroškem blogu«. Tudi tukaj sledimo istemu konceptu: 
O vremenu se pripoveduje s pomočjo oljk (kako se godi oljkam …), od kmeta 
iz dragonjske doline izvemo, kaj se pravkar žanje oz. seje (»šparglji že čakajo 
nate«, »grozdje čudovito zori – ko me jeseni za vikend obiščeš, boš okusil, kaj 
mislim …«) in Mitja pripoveduje o nočnem življenju – clubbingu. 
Na straneh socialnih medijev lahko odlično uporabimo tudi aktivnosti, ki so 
povezane z »ZNAKI« (Poglavje 4 d Interakcija): Gostje so povabljeni, da pogle-
dajo skozi turistični daljnogled, fotografirajo in objavijo vtise in slike na blogu 
ali Facebook strani. Kot že omenjeno, bi lahko predstavili tudi »slavne« obis-
kovalce z znaki in njihove komentarje. Tako dosežemo obojestransko korist: 
Obiskovalci strani socialnih medijev prepoznajo znake in jih želijo nato tudi 
sami uporabiti!
Hoteli, restavracije, umetniki, skratka vsi v regiji so povabljeni, da se (inter)aktivno 
udeležijo »polnjenja« strani. Tako bo nastal velikanski zbiralnik, ustvarila se bo 
skupna značilnost in s tem za obiskovalca boljši pregled ponudbe regije iz »prve 
roke«. Vnose bi koordinirala »Družba za kakovost in dober okus«.
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Aplikacije (APP)
Tudi s pomočjo APP lahko vsebine za informiranje gostov predstavimo podobno 
kot na spletni strani, le bolj konkretno, v krajši obliki in hitreje (glej točko b). 
Narejeno bi bilo podobno, s pomočjo ljudi (domačinov), ki v obliki namigov 
posredujejo vse relevantne informacije, ki se nanašajo na okolico: restavracije, 
bare, kavarne, sprehajalne poti, kolesarske steze, znamenitosti, cerkve, muzeje 
in ljudi, ki bi jih srečali.

b) uporaba storytellinga pri informiranju gostov

Gostje, ki se mudijo v regiji, želijo biti informirani o ponudbi njihovega počitniškega 
kraja. Navadno to poteka s pomočjo časopisa za goste, koledarja prireditev ali 
kakšnega podobnega medija. 
Te tiskovine so večinoma informativnega značaja in imajo posledično zane-
marljiv emocionalni faktor.
Informiranje gostov, prilagojeno konceptu, bi moralo ubrati pot pripovedo-
vanja, informacije pa bi morale biti podane kot mešanica pregleda prireditev 
in pripravljenih informacij.
Osnovni napotki:
•  Izhajati bi morale vsaj 3-krat letno, optimalno (sezonsko) pa bi bilo vsaj 4-krat 

na leto.
•  Dragocenega videza, v obliki slikanice, format razglednice (A 6) za boljšo 

priročnost (lahko se shrani v torbico). Tiskano na recikliran papir.
•  Seznam stalnih terminov (npr. sejmi).
•  Seznam različnih programov po koledarju.
•  Seznam vseh v koledarju predstavljenih krajev z zemljevidom.
•  Predstavitev 4 elementov, kje in kako jih lahko »osebno« srečamo: Riba – 

Fonda. Sol – soline. Olive – kmet. Morje – najlepše plaže.
•  Predstavitev z ustrezno slikovno govorico in formulacijo.
•  Posebni napotki od domačinov, tujcev (ki živijo v regiji), turistov in slavnih 

osebnosti.

Na to brošuro lahko gledamo kot na klasično orodje za povezovanje z gosti. 
Za uspešno uporabo pa je potrebna koordinacija z različnimi prireditelji in 
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dolgoročno planiranje. Tudi posamezne dele vsebine, kot namige in priporočila, 
moramo izbrati skrbno in dolgoročno. Brošura bi se financirala iz plasiranja 
produktov (namigi!) in tudi iz oglasov, ki pa ne bi bili klasični kot doslej, temveč 
narejeni po konceptu storytellinga.
Primer: Reklama za avtomobilsko znamko (Mercedes)
»Vožnja … po zemlji je lahko povsem nebeška, če z neba snamemo zvezdo 
in če vemo, da obstajajo ljudje, ki zvezdi posvečajo servis in pozornost, ki si jo 
zasluži.«

Naš cilj je ustvariti tako dragocen in lep produkt, da ga bodo, po eni strani, gostje 
radi jemali s seboj in po drugi, da ga bodo v čim več sodelujočih podjetjih zaradi 
njegove atraktivnosti ustrezno predstavili. 

c) Vizualna uporaba koncepta storytellinga 

S storytellingom ni mišljeno samo ustno pripovedovanje, temveč zajema celoten 
pripovedovalni proces, pri katerem igra vizualni element pomembno vlogo: ⅔ naše 
komunikacije se odvija neverbalno. Iz tega lahko razberemo, kako velik pomen 
ima govorica telesa za uspešen potek pogovora.
Tudi v turizmu ni nič drugače: Destinacija stopi v dialog z gostom in to v veliki 
meri (prav tako, kot se odvija pogovor med dvema človekoma) vizualno!
Torej igra slikovna govorica pomembno vlogo pri celotni uresničitvi koncepta 
storytellinga. 

Pri tem moramo upoštevati nekaj bistvenih spoznanj:
•  Odnos do fotografije se je v zadnjih letih dramatično spremenil; po eni strani 

zaradi digitalne fotografije same, ki je povzročila neverjetno poplavo foto-
grafij – drugače kot pri analogni, kjer smo pri vsaki fotografiji premislili, ker 
sta bila film in razvijanje povezana s stroški. Po drugi strani pa zaradi naglega 
naraščanja kakovosti kamer na mobilnih telefonih; prej smo za fotografiranje 
morali nositi s sabo vsaj kompaktno kamero, zdaj pa je mobilni telefon zmeraj 
pri roki in rezultat lahko s pomočjo socialnih medijev takoj posredujemo. 

•  Pred 20 leti so bili ljudje še odvisni od »uradnih« fotografij, ki so destinacijo 
prikazovale v prospektih, oglasih in na plakatih. To so bile lepe oz. olepšane 
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fotografije, ki so seveda počitniški raj prikazovale v najboljši luči; drugače kot 
danes, ko lahko ob vsaki priložnosti osvetlimo »resničnost« ter jo neomejeno 
in takoj predstavimo.

•  Fotografija destinacije v klasičnem smislu izgublja veljavo, saj gost in vsi, ki so 
preko socialnih omrežij z njim povezani, to »resničnost« na novo definirajo: 
skozi oči povprečnega potrošnika, brez make upa, naravno. (Tukaj se naš 
krog celotnega koncepta tudi zaključi, saj želimo, da se regija predstavlja 
kot takšna: brez make upa in naravna – kot človek, ki ga srečamo na cesti 
ali nam sedi nasproti v kavarni; ne pa kot model na modni stezi, ki s svo-
jo – nenaličeno – resničnostjo nima kaj dosti skupnega ...) Seveda ta vrsta 
konvencionalne fotografije ne bo nikoli izginila, dodati pa ji je potrebno novo 
slikovno govorico (nepredstavljivo bi bilo za oglas z ribičem in eno besedo 
uporabiti tradicionalno sliko ribiča).

•  Slika mora pripovedovati svojo samostojno zgodbo. Kompozicija mora 
biti takšna, da je dopolnilno besedilo samo še potrditev videnega, saj ni 
potrebno, da primarno sporoča informacijo (kot slika z ribjo ploščo), temveč 
mora s pomočjo domišljije izzvati emocije. Primere, kaj je s tem mišljeno, 
lahko najdemo pod povezavo: 

 http://www.flickr.com/photos/fiddleoak (morda bi lahko celo tega fotografa, 
njegov psevdonim je Fiddle Oak in je star 14 let, pridobili za fotografiranje oz. 
obdelavo fotografij, kar bi bil še dodaten PR-ovski domislek …).

•  Eno od možnosti, kako lahko izkoristimo nov odnos ljudi do fotografiranja, nam 
ponuja kombinacija z ZNAKI (glej poglavje 4): Goste povabimo, da fotografirajo 
skozi »daljnogled« z znaki in nato fotografijo objavijo na za to narejeni spletni 
strani »ZNAKI«. Iz tega se bo razvilo tekmovanje, kjer bo vsak mesec izbrana in 
nagrajena (z nagradami iz regije) najboljša, najbolj smešna in najbolj nenavadna 
fotografija, istočasno pa bo tudi dogajanje integrirano v reklamo.

d) »open air flagship store!« – 
Sejem kot nov način komunikacije

Že od nekdaj so bili sejmi komunikacijske točke znotraj neke regije – združujejo 
ljudi in predstavljajo domače produkte. To je kot nalašč primerno za naš namen 
postaviti 4 elemente (in tudi ostale nadrejene) in s tem tudi USP v ospredje.
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K temu najprej nekaj spoznanj:
•  Sejem regijo (notranje in zunanje) krepi: notranje, ker domačim proizvajalcem 

nudi vir dohodka in hkrati platformo, s pomočjo katere lahko svoje produkte 
direktno tržijo. Zunanje, ker predstavlja atrakcijo za obstoječe goste, zraven 
tega pa ima tudi potencial, da privabi nove obiskovalce. 

•  Dobro organiziran in kakovosten sejem je kot vizitka regije.
•  Sejem lahko postane tudi edinstvena prodajna značilnost (glej sobotni 

sejmi, Uzés, Provence, Nürnberg – novoletni sejem) in spodbuda za kratek 
postanek (če je poseben in kakovosten).

Obstoječe stanje regije (status quo):
•  V Piranu se vsako zadnjo soboto v mesecu (od aprila do oktobra) odvija 

kakovosten bolšji sejem s starinami, kamor prihajajo prodajalci iz celotne 
Slovenije.

•  Od letošnjega aprila organizira skupina umetnikov tudi »sejem z umetnina-
mi«, ki pa ni reden. Poleg umetnin se razstavljajo tudi domači izdelki.

•  V Piranu obstaja tudi tridnevni tedenski sejem, kjer prodajajo zelenjavo, 
sadje in oljčno olje.

•  Različni sejmi ob praznovanjih, kjer se prodaja oljčno olje ali kaki.

Sejem, ki smo si ga zamislili v sklopu tega koncepta, se mora razviti do te mere, 
da bo predstavljal vrhunec regije in odlično možnost za domače proizvajalce, da 
lahko predstavijo CELOTNO ponudbo (od živil pa vse do izdelkov umetnostne 
obrti). Gostje pa lahko na enem mestu in v posebnem vzdušju spoznajo celotno 
bogastvo istrskega dela Slovenije. Sejem mora biti tako pisan in slikovit, da bo 
postal priljubljena vikend destinacija predvsem obiskovalcev iz Južne Avstrije 
in Severne Italije (in izven glavne turistične sezone v juliju in avgustu).
Kako lahko to dosežemo?
Z vzdušjem, produkti,
ustrezno okolico,
popolno organizacijo.

Vzdušje
Lokacija: Tartinijev trg bi bil načeloma zelo primeren za sejem, toda razporeditev, 
kakršna je bila doslej (če sledi zunanji obliki elipse, ostane notranjost prazna), 
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ni ustrezna za ustvarjanje vzdušja. Vsak sejem živi od svoje zgoščenosti, ki 
daje obiskovalcu občutek, da mora »prodirati« skozi gnečo. Tega občutka pri 
dosedanjih sejmih ni bilo. 
Če ostanemo pri Tartinijevem trgu, pa je nujno (zaradi povečanja, ki je tako ali 
tako potrebno) zajeti celoten prostor, vključno s središčem.
Alternativo predstavlja Trg 1. maja, ki bi bil primeren zaradi svoje zaprtosti.
Še ena možnost pa je na novo ustvarjen predel pristanišča, skupaj z ribjo tržnico. 
Prednost je bližina morja in možnost razširitve na pomol in promenado. Lokacija 
je privlačna predvsem zaradi svoje arhitekture in trenutne neizkoriščenosti.
Postavitev: Zunanja oblika sejma je odločilnega pomena. Stojnice, ki so sedaj 
na razpolago, kot je že bilo omenjeno (zahteva po kakovosti), estetsko niso 
primerne.
Z malo truda bi stojnicam lahko podelili raznolik videz, jih individualizirali (s 
pomočjo arhitektov, oblikovalcev ali aranžerjev), tako lesene konstrukcije kot 
(še zlasti) strehe. Vsekakor bi morali dopuščati tudi postavitev stojnic posamez-
nikom, pod pogojem, da ustrezajo merilom kakovosti (na podlagi določenih 
estetskih smernic).
Postavitev mora biti načrtovana tako, da bo nastal kompakten, zaprt prostor, v 
katerega lahko vstopimo oz. daje občutek, da prodiramo nekam v notranjost.
Sestavljen iz štirih velikih delov: za živila, za umetnine, za starine in dela, kjer 
lahko kaj pojemo.

produKti
V osnovi bi se na sejmu lahko predstavljali vsi izdelki:
•  Vse, kar je značilno za regijo oz. kar prihaja iz regije, s poudarkom na oljčnem 

olju, soli, ribah, sezonskem sadju in zelenjavi ter klasičnih istrskih izdelkih, ki 
še dodatno razširijo ponudbo. Sem spadajo tudi domač kruh, vložena živila 
ter posebne vrste mesa in sirov.

•  Kakovostni izdelki umetnostne obrti iz regije (istrske), brez kiča.
•  Umetnost umetnikov, ki živijo v regiji.
•  Kakovostne starine (kot do sedaj iz celotne Slovenije). 

Tudi ribja tržnica bi morala dobiti svojo vsebino. Dober primer za to sta ribji 
tržnici v Hamburgu in Genovi. Riba, kot pomemben del USP-ja, se do sedaj v 
turistični ponudbi ni pojavljala – temveč le kot pečena na žaru v restavraciji. Zato 
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se ponuja priložnost, da ribiče in njihovo delo predstavimo na zelo avtentičen 
način – kot v starih časih, toda brez da bi vzbujali občutek, kot da želimo 
uprizoriti nostalgičen prizor. V Piranu niti ni tako malo ribičev; če prištejemo 
še strunjanske in sečoveljske, bi to bil enkraten in avtentičen prizor. Morda bi 
bilo celo mogoče, ob intenzivnem sodelovanju ribičev in lastnikov restavracij, 
da bi se uprizorila mala ribja avkcija. Na primer vsako soboto ob 11 h bi se 
zgodil majhen, toda prisrčen »event«, ki bi v bistvu strnjeno povzemal to, kar 
se na pomolu dogaja vsak dan – ko se ribiči pripeljejo z morja, domačini in 
lastniki restavracij prihajajo tja in kupujejo ribe kar iz čolna.

oKolica 
K sejmu sodi tudi okolica z dobro ponudbo kulinarike in zabave.
Kulinarična ponudba: samo tipične istrske jedi, kuhane ali pečene na kraju 
samem; sardine, zelenjava, kruh in olive, klobase itd. Ne glede na lokacijo 
sejma bi bilo potrebno vključiti tudi obstoječo gastronomijo (toda z ustrezno 
ponudbo!). 
Zabava: avtentična istrska glasba, igrana na tradicionalne inštrumente, lah-
ko bi vključili tudi sejemske zabavljače, kot jih je bilo najti na srednjeveških 
sejmih.

organizacija
•  Da bi iz »istrskega sejma« naredili turistično atrakcijo, je potrebna organizacija 

na skrajno profesionalnem nivoju, ničesar ne smemo prepustiti naključju. 
Predvsem pa se morajo na začetku določiti jasna merila kakovosti.

•  Določitev pogostosti: enkrat mesečno bi pomenilo 7-krat na leto (april–
oktober), ali pa dvakrat na mesec: prvo in zadnjo soboto v mesecu, kar bi 
pomenilo 14-krat letno.

•  Datum: zadnja sobota v mesecu oz. prva in zadnja sobota.
•  Vsi proizvajalci iz regije bodo v razpisu (preko gospodarske zbornice, 

združenj itd.) pozvani, da se pridružijo temu projektu.
•  Katalog, v katerem bodo navedeni kriteriji: regionalni produkti in priporočila 

za predstavitev. To velja predvsem za umetnost in umetnostno obrt.
•  Smiselno bi bilo organizirati workshop in proizvajalce (umetnost, umet-

nostna obrt, ostalo) povabiti, da ljudem s pomočjo predstavitve približajo 
svoje izdelke.



51

•  Gastronomi, ki so pripravljeni upoštevati normative, kar zadeva pripravo 
jedi. Tudi tukaj bi lahko kot pripravo organizirali workshop, na katerem bi si 
izmenjali stare recepte in se dogovorili o ponudbi (kaj bo kdo ponujal).

•  Še posebej pomembno je sodelovanje z ribiči. Potrebno jih je prepričati 
(kar ne bo lahka naloga!), da je to izredna priložnost za predstavitev nji-
hovega poklica v okviru tržišča in možnost stopiti v ospredje. Mogoče bi 
ta (samostojen) projekt lahko finančno podprla celo EU.

•  Za posamezna organizacijska področja bi lahko bila pristojna lokalna 
društva, kot na primer zelo prizadevno društvo Anbot iz Pirana, ki bi lah-
ko prevzelo organizacijo sejma starin, skupina okrog Marka Jezernika pa 
organizacijo sejma umetnin.

Takšen sejem bi se lahko na ustreznih ciljnih tržiščih (Slovenija, Italija, Avstrija) 
intenzivno reklamiral kot stalna atrakcija regije (odličen tudi za individualne 
ali skupinske enodnevne izlete).
Priporočamo, da se za vse odgovorne organizira skupinska ekskurzija na 
provansalski sejem v mestu Uzes (v bližini Avignona)!  

e) družba za kakovost in dober okus

Kar se na prvi pogled zdi nenavadno in čudaško, ni nič drugega kot ponudba, 
naslovljena na vse, ki jih ta koncept vključuje (od tržnika do direktorja hotela, od 
umetnostne obrti pa vse do tistih, ki oddajajo zasebne sobe), da nam dovolijo, 
da jim svetujemo. 
Seveda pa moramo ukrepati previdno in z občutkom, ker bi si lahko ponudbo 
razlagali tudi, kot da v regiji ni dobre kakovosti in okusa.
Namen te ustanove naj bi bil oblikovanje meril za kakovost, spremljanje trendov 
in želja ter komuniciranje. Dober primer je naval Slovencev na IKEO, ki se je začel 
pred nekaj leti. Trend, ki se je v Avstriji in Nemčiji začel že pred 20 leti, do katerega 
pa v Italiji sploh ni prišlo (ker so bila ta merila tam prisotna že dlje!).

Za uspešno uporabo bistvenih delov tega koncepta bo potrebno del sodelujočih 
soočiti z dejstvom, da se lahko na tem področju še marsičesa naučijo oz. nado-
knadijo.
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Da tukaj ne gre za predsodke, temveč se opisuje realnost, lahko dokažemo s 
pomočjo naslednjih primerov: 75 % vseh trgovin v Piranu predstavlja najcenejšo 
kramo z Daljnega vzhoda ali pa predstavljajo asortiment na način, kot so ga v 
Beogradu v 70-ih. 75 % privatnih apartmajev je videti kot stanovanja v Nemčiji in 
Avstriji v 60-ih. Prav iz tega vtisa prihaja spomin na stereotipno sliko Jugoslavije, 
ki pa žal v velikem številu primerov ni stereotipna slika, temveč realnost. 
V nasprotju s tem je moderna, razsvetljena Slovenija, ki je na mnogih področjih 
na občudovanja vreden, bliskovit način, že davno vstopila v osrednjo Evropo.
Z ozirom na to, kar se dojema kot nenavadno in morda arogantno, bi se bilo 
potrebno vprašati in razmisliti: kaj 80 % gostov iz tujih držav (niso všteti gostje 
iz nekdanjih neuvrščenih držav in nekdanjega vzhodnega bloka) pričakuje od 
počitniške destinacije: kakovost in dober okus. Kako to deluje, dokazujejo številne 
restavracije, v katerih so te kritike na zelo dober in okusen način upoštevali. To 
dokazujejo tudi znamke, kot npr. že omenjena Irena Fonda, ki ne samo s svojim 
produktom, temveč s celotno tržno linijo, predstavlja vrhunsko kakovost. Dober 
primer je zunanja podoba steklenic oljčnega olja Ziber in kreativna slaščičarna 
skupine Lifeclass, ki vsak mesec predstavi novo torto.  

Na teh primerih in pripravljenosti po sprejemanju med domačini ter med kupci 
prepoznamo, da so občutek za design, marketing in dober okus tudi tukaj že 
davno prisotni ...

Da se bo ta kakovost lahko izražala navzven, skozi zunanji nastop, je potrebno 
etablirati »znak kakovosti«, »odlikovanje«, ki ga bo družba podeljevala institucijam, 
ki sledijo oblikovanim smernicam.

»MORSKA VRTNICA« mora imeti vizualno močan in jasno definiran nastop, saj 
bo povsod, kjer bo nameščena, signalizirala, da je tam doma kakovost (in dober 
okus). Znak bodo v svojih brošurah in na plakatih uporabljali hoteli, restavracije 
in prireditve, prav tako tudi trgovine, ki ponujajo domače, avtentične izdelke, 
kmetijski obrati in turistične kmetije.
V naslednjem koraku bi naredili katalog, ki bo predstavil vsa odlikovana pod-
jetja. Katalog bo na razpolago povsod, kjer nudijo prenočišča, predstavljal ne 
bo samo dodatno dragoceno ponudbo za goste, temveč hkrati tudi trud in 
prizadevanja regije za te vrednote. 
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g) Storytelling v umetnosti in kulturni dejavnosti

Umetnost in kulturna dejavnost v regiji sta skrajno živahni – problem pa je, ker 
tega nihče ne ve!
Vernisaže v portoroških in piranskih galerijah obiskujejo zmeraj isti zainteresirani 
domačini (mimogrede – glede na število prebivalcev jih je presenetljivo visoko 
število!). Mednarodni festival Ex-tempore privlači umetnike iz polovice Evrope, 
toda gostu, turistu, ostane ta plat več ali manj prikrita. 
To je osupljivo že zaradi dejstva, ki ga dokazujejo statistični podatki, umetnost 
in kulturni turizem sta namreč v zadnjih letih močno pridobila na pomenu in 
kulturno prefinjeni gostje, ki se odločajo za kratka potovanja, postajajo vse 
pomembnejši.  
Čeprav ta aspekt ne sodi h glavnim točkam USP-ja, ga v nobenem primeru ne 
smemo zanemariti. 
Pri tem ima prav Piran (oziroma samo Piran) VSE sestavine za »mesto kulture«: 
mnogo (izvrstnih) galerij, razstave z visoko umetniško vrednostjo, mnogo 
likovnih umetnikov, ki živijo in ustvarjajo v Piranu ter Ulico IX. korpusa, ki se je 
razvila v malo umetniško četrt.
Žal pa vlada tudi na tem področju podobna slika: Mesto umetnike sicer tolerira, 
turistično društvo pa jih ignorira – podobno kot pri piranskih cerkvah (kar je že 
opisano v prejšnjem poglavju).

Pripomniti moramo tudi to, da se umetniki temu premalo zoperstavljajo in da 
se jim ni uspelo, razen nekaterim izjemam, združiti pod skupnim marketingom 
(najpomembnejšo izjemo predstavlja krog Marka Jezernika, Repy Repija in Saše 
Fajon, ki je zelo aktivna in poleg trga z umetninami organizira tudi »Cinema 
under the stars« v kulturnem centru Georgius).

Zato bi morala regija pripovedovala tudi o svojih umetnikih:
•  S pomočjo samostojno izdelane predstavitvene mape, kjer bi predstavili 

najpomembnejše galerije in ateljeje in v kateri bi z enostavno pripovedjo 
predstavili bistvo in pomen umetnosti za celostno doživetje »počitnic« – na 
način, da bi jo zaznali tudi (še) kulturno neozaveščeni. Torej podobno, kot je 
bilo potrebno obuditi zavest tudi pri zdravem načinu prehrane, ločevanju 
odpadkov in velnesu …
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•  Organiziranje obiskov ateljejev zainteresiranih umetnikov. Obiski ateljejev 
»Guests meet arts« bi potekali napovedano po programu, na določen dan 
v tednu (enkrat tedensko ob določeni uri). 

•  Intenzivno vključevanje umetnikov v regijo – s tem bi razločno in nazorno 
izrazili, da se regija zaveda pomena umetnosti in kulture, po drugi strani pa 
tukaj obstaja velik kreativen potencial, ki bi ga morala regija izkoristiti.

•  Skupno oblikovanje konceptov – v kakšni obliki bi se krajevna umetnost lahko 
vključila v turistični vsakdan in dvignila nad večino ne preveč razveseljivih 
in uspešnih hotelskih razstav.

•  Ena od možnosti bi bila npr. organizirati »dan umetnosti«, kjer bi se celoten 
Piran spremenil v galerijo. 

•  Tudi na področju umetnosti in kulture bi bilo zaželeno, da se ozko usmer-
jeno domovinsko razmišljanje odpre in povabi več umetnikov iz tujine, da 
predstavijo svoja dela v regiji. To je z izrednim občutkom za kulturo zelo 
uspešno dokazala direktorica turistične agencije Polona Senčar (Maona) v 
letu 2012 z razstavo poparta.

S pomočjo ciljnega marketinga (podobno kot pri ideji »istrski sejem«) bi lahko z 
relativno malo truda za goste (in seveda tudi za domače) ustvarili novo atraktivno 
ponudbo, ki bi jo lahko odlično vključili v pripoved o regiji.
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a) filozofija poosebljene gostoljubnosti

Ideja za to novo obliko predstavitve neke regije temelji na zelo preprostem 
premisleku – predstavljajte si naslednjo situacijo:
Prenočišče s petimi zvezdicami. Nočitev 200 €. Popolno udobje. Gost pride v 
svojo sobo in najde v umivalniku las.
Mislite, da bo pripovedoval o razkošnem zajtrku, o preprogi v sobi ali o razgledu? 
Ne, govoril bo o tem, da je v dragem hotelu v umivalniku našel las.
Odgovorna za to je sobarica.
Sobarica je na najnižjem mestu hierarhije tistih, ki skrbijo za dobro počutje gosta, 
njegovo zadovoljstvo in vplivajo na njegovo presojo (direktor je na najvišjem 
mestu). V vsakem pogledu stoji na najnižji stopnji; ne samo glede plačila, ampak 
je tudi neopazna in premalo spoštovana.  
Uspešen (in s tem tudi dober) menedžer, ki je odgovoren za osebje, bo moti-
viral tudi te ljudi, s tem da jim bo dal vedeti, kako pomembne so tudi njihove 
naloge.
Problem: Distanca med izgovorjenimi besedami in vsakodnevno 
resničnostjo. 

»Poosebljena gostoljubnost« pomeni, da moramo to motivacijo, ki smo se je 
naučili na seminarjih o ravnanju z osebjem, materializirati, jo narediti vidno in 
občutno.  
Pomeni ustvariti zavest, da odgovornost za zadovoljstvo gosta nosijo, oblikujejo 
in za njo odgovarjajo VSI udeleženci v turističnem procesu. 
To ve vsak, toda pogosto se to ne upošteva – kaj nam pomaga, če imamo 
najboljše smučarske vlečnice, upravljavec pa svoje delo sovraži in vsakemu 
tretjemu gostu spusti sidro kar nekam, samo ne tja, kamor bi moral. 

poglaVje 3

pooSebljena 
goStoljubnoSt
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Analogno k regiji to pomeni, da so pravzaprav vsi ti ljudje, ki si iz ozadja ali 
ospredja prizadevajo za gosta, nosilci pričakovane zgodbe o uspehu. Ko 
»pripovedujemo« o regiji, to pomeni, da bi pravzaprav morali pripovedovati 
o teh ljudeh.  
Nekateri bodo oporekali, češ da gosta ne zanimajo zgodbe smetarja Mirka, 
sobarice Julice in kopališkega mojstra Gorana. To je res.
Toda Mirko, Julica in Goran so zelo zainteresirani za svoje zgodbe, saj je to 
njihovo življenje, njihov angažma in njihov vložek, stvari, ki jih morajo op-
ravljati dan za dnem.  
Nova, drugačna zasnova »poosebljene gostoljubnosti« kot dela turističnega 
koncepta je, da na prvi pogled ni postavljen v središče gost, temveč ljudje, ki 
si za gosta prizadevajo.
S pomočjo te »poti naokrog« je koncept kljub temu usmerjen prav v gosta. 
Ta miselni tok mora biti gostu sporočen, povedan, potem ga bo tudi razumel 
– seveda če bo ta koncept dosledno upoštevan – in ljudi, ki ga obkrožajo, bo 
tudi zaznal, upošteval in spoštoval. S tem bodo ljudje motivirani, da se še bolj 
potrudijo ter zaznajo gosta, ga upoštevajo in spoštujejo njegove potrebe ter 
ga osrečujejo. Tako nastane zaključen krog, s pomočjo katerega z relativno 
malo vloženega truda dosežemo stopnjevanje zadovoljstva gosta.

b) realizacija v prenočitveni dejavnosti 

Prikaz in uporaba ideje »poosebljene gostoljubnosti« v hotelirstvu in pri zaseb-
nem posredovanju sob s pomočjo treh konkretnih primerov:

hoteli 
Ob običajnih hotelskih prospektih bo oblikovana serija razglednic, ki bo na 
razpolago v sobah in v nadaljevanju v obliki koledarja kot darilo gostom za 
njihovo zvestobo (npr. decembra se lahko tudi pošljejo stalnim gostom, glej 
poglavje 7).

Siže: 
Prikazuje po navadi »nevidne« sodelavce v hiši: sobarico, kuharskega vajenca, 
čistilko, električarja in pisarniškega pripravnika. 
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Slikovna govorica: 
Zelo elegantna, umetniško uprizorjena slika, po možnosti v črno-beli tehniki, v 
središču katere stoji delavec, opravljen kot zvezdnik. Oblečen je v svojo delovno 
obleko, ki je strogo polikana in deluje »fino«. Vidimo ga pri njegovem opravilu 
– tudi to mora biti prav tako zavestno uprizorjeno. Vsekakor je potrebno dodati 
še nekaj elementov humorja in karikature, da privabijo na usta nasmešek. 
Primer 1: Hodnik z mnogimi lučmi, v sredini pa ena, ki ne sveti. Na lestvi elek-
trikar, ki v roki drži žarnico. Ponosen pogled v kamero: Našel sem težavo in jo 
odpravil! 
Primer 2: Dvojna postelja, postlana zelo skrbno in natančno. Zraven ponosno kleči 
sobarica, v roki drži kotomer in poravna še nekoliko poševen rob pregrinjala.
Primer 3: Pisarna. Pripravnik piše jedilnik. S pisalom naredi zadnji gib in ob tem 
ponosno pogleda v kamero.

Besedilo: 
Naslovno besedilo razglednic in projekta se nahaja na sprednji strani: »Iz serije 
vile, škratje in  škratovke, ki začarajo tvoje počitnice v nepozabno doživetje!« 
Oštevilčene so zaporedno od št. 1 naprej. Na zadnji strani pa fotografija s kratko 
pripovedjo:
Primer 1: Boris je odgovoren za 9.876 žarnic naše hiše in še za 231 drugih stvari. 
Menjava žarnice, preden jo TI opaziš – je to, kar Borisa veseli.
Primer 2: Ja, priznam, sobarica Anica včasih jemlje svoje delo preresno. Zato pa 
ima doma na steni približno 500 lističev, malih pisem in opomnikov od gostov, 
ki so opazili njeno pod kotom in na črto zloženo posteljnino!
Primer 3: Daleč stran od restavracije, v kateri dnevno uživaš naše slastne jedi, 
sedi naša pripravnica Jana. Vsak dan med 9. in 10. uro zapisuje to, ob čemer se 
ti bodo že pri samem branju cedile sline (meni tudi …)!

Vzporedno pa lahko na spletno stran vključimo še podstran »vile, škratje in 
škratovke naše hiše«, kjer bodo predstavljeni zaposleni in kjer jim lahko gostje 
pustijo kratka (pohvalna) sporočila. 

zaSebne Sobe in manjši penzioni
Za zasebne sobe in manjše penzione bo kartica narejena v obliki vizitke (namesto 
ali kot dopolnilo običajnim vizitkam in prospektom).
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Siže:
Na veliko, po celotni površini prikazuje portret gostitelja/gostiteljice.
Slikovna govorica: 
Zelo simpatičen, se smehlja, obrnjen neposredno v kamero, nevtralno ozadje.
Besedilo:
Pripravljam posteljo.
Čistim stranišče.
Imam najboljše namige.
Da lahko TI preživiš najlepše dni v letu pri meni!
Ivana

Ivana Soraranič, Hiša Tonška, Bolniška ulica, Piran

c) realizacija v gastronomiji

V gastronomiji je strežba, »vidno« osebje, po navadi že opremljeno s pripon-
kami z imenom.
Zato bomo na tem mestu v ospredje postavili to, kar najbolj prispeva k zado-
voljstvu gosta: Hrano.
Kot smo že povedali, naj bi se zdrava, regionalna in kakovostna živila v prihodnje 
bolj uporabljala in tržila. 
To bomo dosegli z razglednicami oz. karticami namigov, ki bodo na mizah in 
s pomočjo katerih bodo gostje lahko spoznali, kar jedo oz. proizvajalce. S tem 
bo užitku pri hrani dodana še dodatna dimenzija – kot da poslušamo zgodbo, 
ki nam je všeč in bi nato želeli spoznati pripovedovalca, pisatelja, pobudnika 
(v večini knjig so predstavljeni avtorji in avtorice s sliko, s čimer besedilo dobi 
»obraz«).  

Oblika:
Njena oblika bo prilagojena in individualno oblikovana glede na priložnost – v 
restavraciji s 5 zvezdicami bo razglednica seveda drugačna kot pa v obcestni 
restavraciji. 
Poglejmo (obetaven) primer v hotelu:
Poštna kartica DIN A 6 podaljšana, ležeči format, 4-stranska
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Siže:
1: Na belem nevtralnem ozadju vidimo en krompir, en špargelj in eno ribo.
2: Vidimo polje v dragonjski dolini, vrsto ljudi, ki v Novi vasi sadijo šparglje in 
panoramo Piranskega zaliva.
3: Vsakič vidimo po eno sliko s kmetom oz. sliko Irene Fonda (že spet ONA, ko 
pa je paradni primer …).
4: Vidimo sliko glavnega kuharja, enega od njegovih pomožnih kuharjev in 
kuharskega vajenca. 

Govorica slike:
Enako kot pri zaposlenih bi tudi tukaj izbrali zelo elegantno, umetniško ločljivost 
(slike produktov se lahko kupi oz. mogoče že kje obstajajo). Pomembno je, da 
je vsak produkt predstavljen sam in s tem ustrezno prikazan.
Besedilo:
S. 1: »Dovolite, da se predstavim … Solarum tuberosum, Asparagus in Pisces 
…«
S. 2: »Tukaj sem preživel otroštvo in svojo mladost … – spodaj, zmeraj pod 
fotografijo – »Tukaj vidiš mojo domovino, Dragonjo, Padno, Piranski zaliv.«
S. 3: »Zemlja (voda), morje, sonce in …« – spodaj, zmeraj pod fotografijo – XY 
itd. so me ustvarili!
S. 4: »Tem ljudem se lahko zahvalimo, da se bomo danes spoznali! Veselim se, 
da ti lahko pokažem, kaj pomenita kakovost in pravi užitek!« – spodaj, zmeraj 
pod fotografijo – XY, glavni kuhar, XY, kuharski pomočnik, XY, vajenec.

Produkti so seveda zamenljivi in sezonsko pogojeni. Lahko bi izdelali tudi 
posebno razglednico, ki prikazuje elemente USP-ja: sol, olivno olje in morje 
(plodovi morja), uprizorjene s pomočjo delavcev v solinah, pridelovalcev oljk 
in ribičev (ali ribogojnic).  

Spet druga možnost pa je, da natakar po obedu kakšne posebne jedi prinese 
majhno kartico (A 7, ležeče) kot vizitko. Primer:
Siže S. 1:
Riba
Besedilo S. 1:
Sem ti teknila?
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Besedilo S. 2:
Ime: Dicentrarchus labrax (toda reci mi kar »brancin«)
Starost: 9 mesecev (vendar že odrasel!)
Kraj rojstva: Piranski zaliv (saj ga poznaš?)
Šola: prof. Irena Fonda (najboljša, ki obstaja!)

Da sva se tako – okusno – družila, se lahko zahvaliva XY, glavnemu kuharju!

Vsaka jed, ki prihaja iz regionalnega podjetja, bi dobila takšno »vizitno kartico« 
– morda celo z imenom podjetja.

d) realizacija na kmetijah in v podjetjih

Število tistih, ki stavijo na kakovost še posebej pri živilih (toda tudi pri dru-
gih produktih) in pri katerih se je oblikovala zavest o ekološki pridelavi ter v 
živinoreji o primerni oskrbi živali, se veča – predvsem zaradi mnogih škandalov 
v živilski industriji.  
Menim, da v Sloveniji ta zavest še ni prisotna v tolikšni meri kot je v drugih 
državah EU že vrsto let, npr. v Nemčiji, Avstriji, na Nizozemskem, v Franciji … 
Kakovostne mesne izdelke iz obratov s certifikatom je dokaj težko dobiti, tudi 
zaradi (še) relativno majhne, na tem področju ozaveščene skupine ljudi, ki jim 
je pomembno, da konzumirajo ekološka živila. 
Očiten indikator za ta način so supermarketi; medtem ko se je v Avstriji ponudba 
»ekoloških živil« v supermarketih, kot je SPAR, v zadnjih 5 letih podvojila, pa 
moramo v istem podjetju v Sloveniji to blago tako rekoč iskati.
Kakovostna živila, ki so v Avstriji pri podjetju HOFER stalni del ponudbe, v 
slovenskih podružnicah niso naprodaj. 
Pojasnilo: Ni povpraševanja.
V turizmu pa je drugače: Zaradi visokega deleža gostov iz že omenjenih ciljnih 
držav je to povpraševanje prisotno, vendar zaradi pomanjkanja zavesti o tem 
še ni del marketinške strategije. 
Ob tem pa so v regiji številna podjetja, ki že izpolnjujejo te visoke zahteve – 
vendar tega ne »povedo« oz. zaradi pomanjkanja (domačega) povpraševanja 
do sedaj to še ni bilo potrebno. 
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Predloženi koncept ponuja možnost, motivacijo za ta podjetja, da začnejo 
svoje blago ustrezno tržiti, hkrati pa prepričati gastronomska podjetja, kako 
pomembno je, da v zunanji komunikaciji – že obstoječe, vendar še ne komu-
nicirane – visoko kakovostne produkte plasirajo na trgu.
V pravkar opisanih aktivnostih bi se podjetja iz regije, ki proizvajajo kakovostno 
blago, morala združiti pod sloganom DOŽIVETJE & OKUS.

Podjetja, ki bi se odzvala na DOŽIVETJE & OKUS, bi lahko gostom ponudila 
možnost, da jih obiščejo. V primeru, da so njihovo blago živila, bi jih lahko 
poskusili in spoznali izvor produkta, ki se uživa v restavraciji. V marketingu bi 
to imenovali »ustvarjanje zvestobe kupca«.
Regija bi s tem pridobila brezplačno marketinško orodje, gostje dodatno 
atrakcijo v okviru regionalne počitniške ponudbe, podjetja pa bi pridobila na 
ugledu in možnost dodatnega zaslužka z neposredno prodajo.

Trženje bi potekalo s pomočjo male brošure, v kateri bi bila omenjena podjetja 
predstavljena skupaj z njihovimi proizvodi. Brošura bi vsebovala še majhno 
karto, ki kaže, kje se nahajajo in lahko bi sestavljali celo tematske izlete.

Ker je verjetno večina podjetij takšnih, ki nima opravka z mesom, moramo 
upoštevati še dodaten, po našem mnenju, pomemben aspekt – na lokalnih 
jedilnih listih se redko najdejo vegetarijanske jedi (razen običajnih zelenjavnih 
krožnikov z zelenjavo iz konzerve in ocvrtega sira).
Glede na to, da se v regiji proizvaja odlična zelenjava (in sadje), ne bi bilo 
težko ozaveščenemu gostu ponuditi kakovostne, zanimive in atraktivne 
vegetarijanske jedi.

Menjavo paradigme v kulinaričnem razmišljanju (regija je zelo naravnana 
na meso in ribe) lahko s pomočjo storytellinga odlično izpeljemo: Regija 
pripoveduje o SVOJIH produktih in o tem, kar daje NJENA zemlja, besede 
vegetarijanstvo sploh ni potrebno omenjati. Uporabimo lahko eno od odlik 
regije (odlična živila), da dosežemo spremembo zavesti o tem; najprej pri od-
govornih v kuhinjah, nato pri pridobivanju in navduševanju novih prijateljev 
tovrstne kuhinje in pri tistih, ki so do sedaj zaman iskali dobro vegetarijansko 
ponudbo.
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e) realizacija na drugih področjih

Takšna ideja in njena filozofija bosta uspešno izvedeni le z doslednostjo in 
vztrajnostjo.
Na komunalnih vozilih bi lahko bilo napisano v 4 jezikih: »Čisto odkrito: Brez 
tvojih smeti bi bil brezposeln!« Tako se pripoveduje simpatična in emocionalna 
zgodba.
 »Turistična agencija«, »turistična pisarna« … Zakaj se imenujejo tako? Kaj večina 
ljudi povezuje s temi imeni »agencija, pisarna«? Pozitivno? Razveseljivo?
Zakaj se v regiji ne bi raje imenovali »butik dobrih namigov« ali pa »kavarna vseh 
odgovorov« in med listanjem prospektov bi še na hitro popili okusno kavo? 
Zakaj krajevna tabla sporoča le ime kraja, ne pa tudi občutka, ki ga ta kraj 
vzbuja:
PORTOROŽ – Tukaj se začnejo sanje.
PIRAN – Moje hrepenenje je potešeno.
SEČOVLJE – Sol. Življenje.
Vozniki taksijev pa bi v avtomobilih lahko imeli »jedilni list«, na katerem bi bile 
kratke zgodbe v različnih jezikih; zgodbe iz regije, namigi, bajke ali duhovite 
pripovedi bi lahko poljubno izbirali in poslušali v obliki zgoščenke ali mp3!
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a) filozofija znakov zgodb

V zadnjem času smo izpostavljeni veliki poplavi slik, ki je pri večini ljudi že 
močno okrnila zaznavo. 
Zaznavanje = zaznati resničnost = jo obdelati, predelati in razumeti.
Najpomembnejši cilj tega koncepta je, da bo regija »zaznana« – v pomenu 
»razumljena«:
•  s strani domačega prebivalstva,
•  s strani gostov,
•  kot edinstvena, veličastna osebnost, ki se odraža v pokrajini, v njenih ljudeh 

in njihovih produktih.
Da lahko zaznavamo, morajo biti naša čutila izostrena, na stvari, ki jih želimo 
prenesti v ospredje, pa se moramo osredotočiti. 
Kako je to mišljeno? Na promenadi stoji gost in gleda v smeri marine. To je 
čisto navaden pogled, gledal bi lahko tudi kam drugam. Mimo pride domačin, 
pokaže s prstom v isto smer in reče: »Tam leži Forma viva! Naenkrat se gostov 
pogled izostri. Navaden pogled, ki se v možganih shranjuje kot navadna slika, 
postane konkreten in se takoj poveže z zgodbo »Kaj je to?«, »Kako to zgleda?« 
– in nastane komunikacija. 
Kmet pobira svoje plodove. Njegovo vsakodnevno delo. Navada. Pride gost, 
vzame enega od sadežev in ga občuduje. Pravi: »Videti je čudovit!«, »Nekaj 
zelo posebnega!«, »Ima tudi čisto poseben okus!«, »Česa podobnega še nisem 
nikoli videl!« Šele skozi takšno priznanje kmetovalec dojame, kako dragoceno je 
njegovo delo – pa četudi samo za trenutek: Osredotočen bo na svoj produkt! 
Znaki so podobni domačinu in gostu. Na nekaj kažejo, na nekaj opozarjajo. Na 
nekaj, kar je tukaj, vendar ni zaznano, opaženo.

poglaVje 4

znaKi zgodb

»Le kdor je zmožen prisluhniti naravi, jo bo tudi razumel …«
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Kot že vemo, zgodbe sprožijo emocije, ki se v možganih shranijo kot živa slika in 
zaradi tega jih kasneje lažje prikličemo iz spomina. Na podoben način delujejo 
tudi znaki – na nekaj pokažejo in pripovedujejo zgodbo. ENO zgodbo – seveda 
obstaja še mnogo drugih zgodb, ki se sprožijo s pomočjo opazovalca.
Znake bi (v prvi fazi) postavili na deset markantnih krajev regije.
Zaradi boljše prepoznavnosti morajo znaki imeti enoten design.  
Znaki morajo postati »pečat« oz. »blagovna znamka« regije.
Znaki imajo »daljnogled« oz. »viewer«, s katerim se lahko fokusira določeno 
točko.

O tej točki bo pripovedovala zgodba, ki bo ustrezno nameščena na znaku (v 
več jezikih).
Znaki spodbudijo opazovalca k interakciji.

b) design in način delovanja

znaKi in uSp
V prvi fazi bi povabili oblikovalce, umetnike, da bi oblikovali znake za regijo. 
Znaki morajo predstavljati, vsebovati in upodabljati elemente USP-ja: sol + 
olive + morje + ribe. 
Oblikovani morajo biti tako, da so vpadljivi in da izstopajo iz domače okolice. 
Prepoznati se morajo ne samo kot umetniški, ampak tudi kot funkcionalni 
objekt.

Zaradi prenosa USP-ja v oblikovanje pa je vsekakor potrebno zagotoviti, da se 
bodo objekti harmonično vključevali v pokrajino. 
Dodaten kriterij, ki ga moramo upoštevati pri oblikovanju, je ustvariti obliko, ki 
bo zanimiva gostom tudi kot motiv za fotografiranje: »Jaz in znak«. Optimalno 
bi seveda bilo, če bi se gost z znakom pojavil na tisočerih fotografijah … 

turiStični daljnogled 
Sestavni del znaka (objekta) je »viewer«, turistični daljnogled, ki daje manjši izrez 
slike. Turistični daljnogled je del designa, po možnosti narejen iz zelo grobega, 
izvornega materiala in ustrezno oblikovan (npr. oksidirano železo).
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deloVanje
Znaki imajo vrtljiv mehanizem, ki omogoča spremembo zornega kota. Vrtljiv 
mehanizem se bo aktiviral v določenih časovnih intervalih, na primer vsakih 
šest mesecev ali enkrat letno. Znak se bo zavrtel za 10 stopinj (lahko tudi za 
drugo poljubno število stopinj), pokazal bo na novo točko in pripovedoval 
novo zgodbo.
Višina namestitve turističnega daljnogleda mora biti optimalna oz. takšna, da 
bo lahko vsak opazovalec, ne glede na svojo višino, gledal skozi.

c) zgodbe  

Neposredno na znaku bo nameščena tudi zgodba, ki pripoveduje o izrezu slike. 
Kratke zgodbe bodo v mešanici iz realnih informacij in domišljije pripovedovale 
o določeni točki iz izreza slike. S tem bo v več ozirih prebujena domišljija gledal-
ca: Prvič, zgodbo mora »poiskati«, skrita je namreč v sliki, ki jo vidi. Drugič, vidi 
še mnogo ostalih stvari, ki se s tem avtomatsko premaknejo v gorišče. Tretjič, 
gledalec je spodbujen, da je sam aktiven (glej: interakcija).

d) interakcija

Interakcija se dogaja na več ravneh:
•  S pomočjo QR-kod, ki bodo nameščene na znakih, se bo dostopalo do »landing 

page« oz. podstrani, ki se bo nahajala na portoroški spletni strani in na kateri 
bodo zbrani vsi znaki in njihove zgodbe. Tako si lahko sestavimo lasten »izlet, 
turo – znakov«, ki jo lahko obogatimo še z drugimi atrakcijami (na primer 
kulinariko in raznimi znamenitostmi).

•  Opazovalec bo povabljen, da skozi turistični daljnogled fotografira in sliko 
objavi na portoroški Facebook strani. Vsak mesec (poleti mogoče celo vsak 
teden) bo najbolj smešna, kreativna in zanimiva fotografija nagrajena. Ponudili 
bi privlačne nagrade (nočitve, hrana, izleti, izdelki), ob koncu leta pa nagrado 
za »fotografijo leta«.  

•  Opazovalec bo povabljen, da opiše svoj pogled, svojo »zgodbo«, torej kar je videl 
skozi turistični daljnogled. Tudi za te kratke zgodbe bo podana platforma.
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•  Znak kot motiv: Spletna stran, na kateri lahko iz svoje »počitniške-fotografije-
znaki« generiramo elektronsko razglednico – opremljeno z vnaprej izdelanim 
šaljivim besedilom, ki se nanaša na Portorož ali USP.

e) realizacija

Dejavniki uspešne realizacije znakov:
•  S pomočjo sponzorjev lahko pridobimo še dodatna sredstva za realizacijo: 

logotipe sponzorjev lahko namestimo neposredno na znake in na vse 
spremljajoče medije (spletne strani, fotografije, brošure).

•  Priložena bo mapa oz. serija razglednic (v leporello formatu) z vsemi znaki, 
ki so vrisani v lokacijski zemljevid in dopolnjena z dodatnimi napotki iz 
gastronomije ter ostalimi znamenitostmi. Znak za interaktivne možnosti. 
Možnost plasiranja produktov.

•  Iz objavljenih slik (pogled skozi turistični daljnogled ter »Jaz in znak«) se 
lahko enkrat letno oblikuje »slikanica«.

•  Enako velja za zgodbe, ki bi se prav tako zbirale in nastala bi »portoroška 
edicija«. 
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a) ideja

Ne samo na področju klasičnega (zelo cvetočega) kulturnega turizma, ampak 
tudi v povprečnem individualnem turizmu se je v zadnjih letih etabliralo neke 
vrste »iskanje sledi« – gostje iščejo prizorišča dogajanj iz knjig. Slavna primera: 
Trst in nemški avtor kriminalk Veit Heinichen. Benetke in Donna Leon.
Naša ideja ni tako elitna, temveč je naravnana bolj na povprečnega gosta, ne 
glede na to, s katerega ciljnega trga prihaja, ter na njegov socialni in družbeni 
status. 
Povabili bomo pisatelje s celega sveta, da pogledajo skozi ZNAKE in nam nato 
pripovedujejo SVOJ pogled. S tem bo ustvarjena neposredna povezava s 
povprečnim gostom, saj bo gledal skozi isti daljnogled, skozi katerega je gledal 
npr. Umberto Eco. 
Tako bodo prihajali tudi ljudje, ki bodo želeli podoživeti pogled Umberta Eca!
Regija se bo na ta način bogatila z mednarodnimi in lokalnimi znanimi osebnostmi 
priznanih kulturnih žanrov – drugače kot pri »zvezdah« iz glasbene industrije ter 
športa, ki niso trajnega značaja, temveč v pravem pomenu »utrinki« – zablestijo 
in nato izginejo. Razen fotografije za njimi ne ostane nič.  
Pri pisateljih je to prav nasprotno – v najboljšem primeru za njimi ostane 
brezčasnost kot v primeru Rilkeja, ki je svoja dela ustvarjal na gradu Duino in s 
tem kraj obogatil za več kot sto let. 
Pisatelji so za dolgoročni koncept in takšno naravnanost prav tako ustrezni kot 
slikarji (še celo bolj, saj je upodabljajoča umetnost prej elitna kot pa literatura, 
še posebno pravljice).
Regija je do sedaj privlačila v glavnem upodabljajoče umetnike – in jih slabo 
tržila oz. sploh ne – tako so pisatelji trenutno blago, ki ga primanjkuje. To dejstvo 
predstavlja dodatni argument za realizacijo te ideje …

poglaVje 5

literati in znaKi
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b) realizacija

KoraK 1
V glavnih ciljnih državah (Slovenija – Italija – Avstrija – Nemčija) je v prvem 
koraku potrebno kontaktirati 5 – 10 najboljših avtorjev, nato pa 5 – 10 največjih 
založb, ki bodo posredovale razpis svojim avtorjem.

KoraK 2
Dognati število avtorjev, ki se jih bo povabilo – optimalno bi bilo 10 na leto, 
da takoj dosežemo dovolj veliko število zgodb. Ali pa 1 – 2 na leto; v tem pri-
meru pa bo trajalo dlje, da se bodo zgodbe lahko uporabile kot instrument 
marketinga.

KoraK 3
Avtorjem se ponudi: večdnevno bivanje (3 – 7 dni) v najboljšem hotelu, hiši ali 
stanovanju. Vse kulinarične zaklade: vsak večer posebna večerja. Strežba med 
bivanjem. VIP-obravnava.

KoraK 4
Od avtorjev se pričakuje: Po ena zgodba za vsakega od 10 znakov. NJEGOV pogled 
skozi turistični daljnogled. Normativ: Maksimalno ena stran A4-formata, lahko 
tudi krajše, preprost zapis njegovih opažanj, lahko tudi kar koli drugega. Vse 
pravice uporabe, povezane z regijo, se prenesejo na regijo. Seveda pa lahko avtor 
uporabi zgodbe tudi drugje, jih proda – kar bi bilo tudi v našem interesu.

KoraK 5
Če nam uspe pridobiti najboljše avtorje, bi lahko vsak znak dobil po enega av-
torja za »botra« – tako bi se lahko imenovali »Znak Umbera Eca« in »Znak Donne 
Leon« …! To bi bila dodatna pozicija, ki bi jo lahko odlično tržili, še posebej, če 
je avtor iz ciljne države; gostje zelo radi odkrijejo (slaven) del svoje domovine.

KoraK 6
Zgodbe objavimo v knjigi vsako leto oz. v času, ki je potreben, da se jih zbere 
dovolj veliko število za publikacijo. Če na ciljnih tržiščih s pomočjo slavnih 
avtorjev pridobimo priznane založbe, s tem nastane odlično marketinško 
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orodje: »portoroška knjiga zgodb« v vsaki knjigarni – seveda, če se doseže 
visoko kakovost. 

KoraK 7
Zgodbe bodo seveda predstavljene tudi na spletu, na tako imenovanih »landing 
pages oz. podstraneh«, na straneh družbenih medijev pa v obliki kratkih video 
posnetkov (čisto preprostih), posnetih o bivanju avtorjev v regiji.         
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Klasičen video o neki destinaciji je narejen na način, da poskuša podati čim več 
informacij o »glavnem akterju« v zelo zgoščeni obliki. V zadnjih nekaj letih pa 
se ugotavlja, da je oblika »zgodbe« učinkovitejši način podajanja vsebine, zato 
se je način snemanja videov spremenil – sedaj se uporabljajo emocije.
Primer: »Jump to Portorož«
Preprosta, dobro povedana zgodba, ki pa (kot je opisano v teoretičnem delu) 
ne sledi osnovnim kriterijem: pravo bistvo je prekrito z (zelo dobrim) glasbenim 
elementom.
Bistvo: Ženska nad Portorožem skoči z letala, pristane in sedaj bi pravzaprav 
morala biti presenečena (to bi bil glavni del zgodbe), saj so prav VSI, še celo 
pes, prišli (skočili, padli) v Portorož na enak način. Sporočilo se nato popolnoma 
izgubi v vrtincu dogodkov, ki si naglo sledijo. Dejansko sporočilo bi moralo biti: 
VSI »padajo« na Portorož! Tako pa nam od skupnih 3,40 minut ostane v spominu 
samo glasbeni vtis, sporočilo pa ne.
Pripoveduje se zgodba, toda ne pripoveduje jo regija. Kot smo že opisali: Pri-
povedovalec postavi sebe v ospredje, tako se izgubi bistvo, karakter glavnega 
akterja. Vprašanje: Kaj ostane? Kaj bo gledalec tega videa lahko povedal? Ali bo 
pripovedoval o solinah, ajurvedi, letališču, ribi? Ali o lepem dekletu, ki se potepa 
po Portorožu in srečuje vse mogoče ljudi (ki jih lahko prepoznajo le notranji 
poznavalci, torej ponovno nase naravnana drža)?

Vsak film, video živi na podlagi emocionalne zgodbe, v katero se lahko opazo-
valec vživi. Bolj kot je identifikacija intenzivna, toliko močneje bo opazovalca 
zgodba pritegnila in ga vsrkala vase, v svojo notranjost. To še posebej velja za 
kratke turistične videe – kar se sklada tudi z resničnostjo – kjer je glavni akter 
(regija) predstavljen na tako simpatičen način (ne glede na sredstva in obliko), 
da se v opazovalcu prebudi hrepenenje po tem, da bi ga spoznal.
Sledi predstavitev dveh zelo različnih obdelav z namenom prikaza različnih 
možnosti pripovedovanja in realizacije zgodbe. 

poglaVje 6

Video
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a) zgled 1 

zgodba
Zgodaj zjutraj: Čudovit sončni vzhod nad morjem (na obali, morda Sečovlje, 
pogled na soline). Povprečen moški, domačin, se prebuja. Vidno srečen uživa 
v razgledu (lahko bi bil tudi navdušen turist …). Naenkrat se zgane (sedaj 
si slike sledijo zelo hitro), se obleče (modre hlače z oprsnikom, majico) in se 
zažene proti avtu, trikolesniku Ape, na katerem je na veliko napisano »Smeti« 
(oz. po novem konceptu že mogoče ustrezen slogan.
Smetar Mirko, veder, simpatičen, sedaj drvi skozi regijo in obišče glavne 
postaje USP-ja. Vidimo ga, kako se vozi mimo oljčnih nasadov, na kmetiji 
pograbi vrečo s smetmi, ki stoji zraven ročne stiskalnice, vozi po makadamski 
cesti mimo starih solin, da bi pobral še vrečo pri muzeju. Pelje se mimo ribiča, 
ki mu podari še vrečko z ribami. Nato se pripelje v Portorož, pri zadnjem 
vhodu diskoteke naloži vreče, zapelje mimo Grand Hotela, kjer parkira pri 
kuhinjskem vhodu. 
V Piranu se pelje po Ulici IX. korpusa navzgor do cerkve (kjer na stopnice 
položi deski, da bo lahko zapeljal čez, v ozke ulice). Za trenutek se ustavi, da 
bi užival v pogledu na Trst.
Zaropota po promenadi v smeri Fiese, pobere smeti s plaže in se po strmi 
cesti spusti v Strunjan ter opravi svoje delo pri stari vili. Skozi tunel se vrača 
nazaj v Portorož.
Do sedaj ni bilo žive duše (zgodaj zjutraj), razen domačinov, kmetov, ribičev, 
delavcev v solinah, kuharskega pomočnika, čistilk. Ko prispe v Portorož, se 
predramijo prvi gostje, ki polnijo ulice, kavarne … Od čistoče se vse blešči 
in vidi se, kako ljudje v regiji uživajo.
Mirko zadovoljen sedi in se naslanja na oljko, v oljčno olje namaka kruh, 
použije slanik, pije iz plastičnega kozarca teran in gleda navzdol po Piranskem 
zalivu, kjer se začenja čudovit dan …

realizacija
Glavni igralci so trije tipični karakterji:
Smetar, značilen domačin, z vsemi lastnostmi, ki odlikujejo ljudi v tej regiji: 
odprt, prijazen, prizemljen, nič ga ne zmoti. Tip Roberta Benignija.
Ape trikolesnik je (še zmeraj) značilen za regijo, zbuja samo pozitivne asociacije: 
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za Italijane je del njihovega vsakdana, ki ga tu ponovno najdejo (Italijani iščejo 
povsod, ne glede na to, kje so, Italijo …), Avstrijci in Nemci pa povezujejo to 
stvar z ITALIJO, s klasičnim mediteranskim vzdušjem.
Regija, ki se predstavlja čisto naravno – o regiji izvemo nekaj skozi pogled 
domačina, torej realno, neolepšano in brez make upa. Spoznamo jo točno 
takšno, kot je – tam obstajajo tudi smeti in ljudje, ki jih pospravijo, da je lahko 
vse odlično in kakovostno.
Slikovna govorica je mešanica realizma (scena s pobiranjem smeti) in poezi-
je. Poezija se pojavi na mestih, kjer gre za lepoto regije in v trenutkih sreče. 
Predvsem pa na koncu, ko se Portorož »prebudi« in pridejo gostje, ki vidijo 
svoj čist, popoln počitniški kraj.
Dialogov bo zelo malo: pozdravi v slovenščini in italijanščini (kot v resnici), 
vmes nekaj Mirkovih besed (prav tako čisto avtentično) v nemščini in angleščini, 
mogoče še v ruščini – za določene stereotipe, na primer ko pobere vrečo in v 
svojem dialektu reče: »Ordnung muss sein!« Ko po poti naleti na rekreativno 
tekačico, ji med vožnjo zavpije »How are you doing?« itd. 
Glasbena spremljava naj bo istrska – ne samo klasična narodna glasba, temveč 
svetovna glasba, tako imenovana world music, kot jo najdemo pri nekaterih 
mladih glasbenih skupinah, z močnim lokalnim pridihom.

Za celoten film je pomembno, da se lahko regija in prebivalci v njem pre-
poznajo in poistovetijo – kar ni uspelo v »Jump to Portorož« in videoigri, ki 
je sledila. Ker lahko v filmu prepoznajo vrednost svoje regije in svoj lastni 
prispevek, je to za prebivalstvo motivacijski film, ki krepi njihovo samozavest. 
Tako na neposreden način profitirajo tudi gostje: Z dvigom samozavesti se 
povečujeta kakovost in senzibilnost pravilnega odnosa do gosta.  

Za goste pa je to jasno sporočilo: Nahajam se v avtentični regiji z ljubeznivimi 
(preprostimi) ljudmi – ti LJUDJE niso domišljavi, zastopajo lastne vrednote 
in imajo radi svoje delo. Vidimo resnične slike regije; slike, ki jih dejansko z 
lahkoto najdemo in ne takšne, ki so zbudile pričakovanja, potem pa jih je 
zelo težko najti ali pa jih sploh ni.
Menim, da ljudje v svetu, ki je poln sterilnih resorjev, iščejo prav te vrednote 
– če jih podpremo še z odlično ponudbo iz gastronomije, velnesa in vsem, 
kar predstavlja »morje«, lahko regija samo še pridobi na svoji vrednosti.
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b) zgled 2

zgodba
Ta obdelava temelji na »portoroški zgodbi« (poglavje 1 j). Povprečen človek 
(mogoče tokrat raje ženska), med 35 in 50 let, sedi na letališču. Opazuje druge 
ljudi. Izloči 3 primere, ki bodo čisto na kratko prikazani.
Med množico je prav tako čisto povprečna oseba (spet raje ženska), nedoločene 
starosti. Med njima se odvije neverbalna komunikacija.
Nato sledi trenutek, ko se na to osebo vsi osredotočijo in »vstopijo« vanjo ter 
doživijo vse, kar je bilo že opisano.

realizacija
Prvi del se začne v črno-beli tehniki, vse do trenutka, v katerem si človek z roko 
pogladi lase in zapiha burja, nato postane slika barvna.
S hitrimi kadri bodo na moderen način prikazani najprej prvi trije primeri (brez 
glasbe, »clean«), šele z nastopom posebnega človeka se zasliši najprej čisto tiha 
(avtentična istrska) glasba, nato pa se pojavijo izrazite slike regije in glasba se 
stopnjuje.
Dogajanje se nadaljuje, kot da ne bi nihče (razen opazovalca) tega opazil, vse 
do trenutka, ko človek odpre plašč in vsi obstanejo kot pri flash mobu. Vse je kot 
v počasnem posnetku, glasba se dramatično stopnjuje in nato vsi »vstopijo«. 
Tiste, ki jih vidimo vstopati, kasneje tudi prepoznamo na različnih konkretnih 
lokacijah.

Zaradi nižjih stroškov bi lahko to zamisel realizirali tudi kot risanko. S pomočjo 
preprostih, vendar emocionalnih slik, se zgodba pripoveduje kot strip, kar ji 
podeli lahkotnost in humor. Zaključna scena (ko ljudje preplavijo regijo) se mora 
spet podkrepiti z realnimi videi iz regije (sedi naslonjen na oljko …).
Trajanje: 3 – 4 minute
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Ideja o materializaciji regije s pomočjo malih produktov je tesno povezana s 
točko »Kakovost in dober okus« (Poglavje 2 e).
Gost bo regijo lahko »odnesel s seboj domov« na dveh ravneh:

darilo
Vsako turistično podjetje bi moralo imeti priložnost, da svoje goste razveseli z 
majhnim darilom. Preko turističnega urada (ali »družbe za kakovost in dober 
okus«) bi se lahko izdelal majhen katalog s primernimi, simpatičnimi in regional-
nimi darili, iz katerega bi se potem lahko glede na dejavnost podjetja omenjene 
izdelke izbiralo. Optimalna rešitev bi bila, če bi lahko regija te »ambasadorje« 
subvencionirala, tako da bi se stroški za podjetja zmanjšali.
Vsa darila morajo biti direktno povezana z regijo, torej nobenih daril v obliki 
popustov (v odstotkih ali zneskih), temveč izključno takšna, ki predstavljajo 
realno vrednost regije.
Takšna darila bi lahko bila:
•  Že omenjeni koledar s slikami turističnih delavcev.
•  Že omenjena serija razglednic.
•  Produkti v zvezi z USP-jem: Skupaj z oblikovalci produktov se mora izdelati 

oblika, kako se bodo na preprost, poceni, toda kljub temu zelo učinkovit 
način »zapakirali« sol, olive, ribe in morje (vsekakor je to lahko tudi poster 
ali pa USB-ključek v obliki ribe, na katerem so čudovite slike elementov, 
shranjene v delu pomnilnika, ki se ga ne more izbrisati …).

•  Od določenega porabljenega zneska naprej (računi nočitev v hotelih, 
restavracijah) prejme gost darilo v obliki nenavadnega kupona za: 1-krat 
postavljanje solne piramide, 1-krat stiskanje oliv, 1-krat vožnja z ribičem na 
morje itd. Pri tem gre bolj za »geg« kot pa za aktivnosti, ki bi jih bilo dejansko 
mogoče unovčiti, kljub temu pa je seveda potrebno prej ugotoviti, če so 
ponujene stvari dejansko izvedljive …

poglaVje 7

giVe-awayS
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»taKe away« produKti
Trenutno je 80 % tako imenovanih »malih spominkov«, torej izdelkov, ki stanejo 
10–20 € in so več ali manj navlaka (junk), po večini proizvedenih na Kitajskem 
ali v Afriki.
To je možno predvsem zato, ker ni dovolj ali pa sploh ni domačih oz. regionalnih 
izdelkov.
Prvič, regionalnim proizvajalcem bi se moralo glede takšnih izdelkov svetovati 
in jih motivirati, da poskusijo s čim drugim ter stavijo več na kakovost in dober 
okus.
Drugič, prepričati trgovce, ki takšno blago že ponujajo (Družba za kakovost in 
dober okus), da lahko prispevajo bistven del k identiteti regije: afriška lesena 
figura v dnevni sobi v Berlinu ne bo vzpostavila asociacije z regijo, zelo dobro 
pa bi jo iz oljčnega lesa izrezljana skledica. Enako velja za številne stojnice z na-
kitom, kakršne poznamo iz vseh turističnih krajev po celem svetu – popolnoma 
zamenljiv produkt, ki v nobenem primeru ne izpolnjuje vloge »ambasadorja«.
To pa bi takšni produkti lahko bili – zato jih mora turistični urad regije podpreti: 
steklenica visoko kakovostnega oljčnega olja iz Padne v solati na Dunaju prinese 
verjetno več koristi kot pa oglas v časopisu. 
Milo iz soli spominja svojega uporabnika na regijo vsak dan. Na nezavedni ravni 
tudi to zelo vpliva na odločitev o destinaciji.
Z intenzivnim delom bo potrebno prepričati tako proizvajalce kot trgovce, da 
gre tukaj za nekaj več kot samo za proizvodnjo in ponudbo produktov, s tem 
direktno dvigamo ugled regije in na podlagi tega jo lahko tudi bolje tržimo.
Povedati je potrebno tudi, da ta trend v osnovi že obstaja – na sejmih v Piranu 
se pojavlja zmeraj več odličnih regionalnih produktov: marmelade iz značilnega 
regionalnega sadja, vložena zelenjava, pesto, žganje in likerji ter seveda vina. 
Ne preveč optimalen pa je design produktov, ki so zato omejeno uporabni kot 
»spominek« za domov (spet smo pri kakovosti in dobremu okusu) in ⅔ tudi to 
je potrebno izrecno poudariti – oblikovanje cene: kdor za majhen, 100-gramski 
kozarec pesta s kaprami zahteva 7 €, se ne sme čuditi, da se gostje počutijo 
opeharjeni in raje posežejo po ogrlici iz kamnov za 5 €. Mnogokrat je posre-
dovan občutek, da se želi čim hitreje in na najbolj preprost način zaslužiti (glej 
poglavje 1 f ) in da se gosta vleče za nos. Visoko kakovostno blago vsekakor lahko 
ima svojo ceno, toda če ni ustrezno predstavljeno in zapakirano (za odločitev 
o nakupu je to odločilnega pomena), ne bomo uspešni.
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Vzporedno z nastankom koncepta se je začelo izvajati tudi anketiranje, k sode-
lovanju smo povabili 56 udeležencev, ki so vsi bolj ali manj direktno povezani 
s turizmom. 
Glavna ideja je bila, da te ljudi, ki že imajo večletne izkušnje »z gosti v turizmu«, 
s pomočjo provokativno zastavljenih vprašanj soočimo z drugačnim pogledom 
na situacijo.
STORYTELLING je koncept, ki ima zelo dosti opraviti z emocionalnostjo, torej 
z značajsko potezo, ki v trdem in neusmiljenem poslu, kot je turizem (takšen 
je postal zaradi ogromne ponudbe in s tem konkurenčnega pritiska), navadno 
nima kaj iskati. Večina namreč ne razume, da je prav turizem posel, ki je tesno 
povezan s človekovim čustvenim svetom/doživljanjem. Človek ne reagira ra-
cionalno, ampak emocionalno – to lahko potrdi vsak, ki je kdaj delal na primer 
v storitvenem sektorju.
Naloga predstavljati si regijo, svojo domovino kot človeka oz. še nekoliko globlje 
kot moškega ali žensko, je naletela na zmajevanje z glavo in nerazumevanje, 
saj so bili ljudje prisiljeni zapustiti svojo varno pozicijo: jaz, ki oddajam sobe, 
jaz menedžer, jaz kuhar, jaz natakar, jaz ribič, jaz arhitekt, jaz izrabljam regijo, 
jo neizprosno iztiskam, ona je tu in jaz si vzamem vse, kar za SVOJ uspeh pot-
rebujem. 
Zdaj pa je regija naenkrat predstavljena kot ČLOVEK, in že zgolj to, da nekdo pride 
na idejo, da bi kaj takšnega slikovito uprizoril pred očmi prizadetih, povzroča 
občutke dvoma. Kot da bi mi nekdo dejal, da sem izrabil sodelavce zaradi dobička 
ali pa kot da bi ti tvoj otrok kot odrasel očital, kaj si storil narobe.
Ta provokacija je namerno zasnovana na ta način, saj brez zavesti, DA JE regija 
živ organizem, tega koncepta ni možno uspešno realizirati. Vprašanja so bila 
ciljno izbrana v sodelovanju s psihologom, da bi lahko z vsakega področja, ki 
zajema okrog 20 vprašanj, izločili 2 – 3, ki so bistvena za izvedbo strateškega 
koncepta: iz 20 odgovorjenih vprašanj, na podlagi 2 – 3 izločenih vprašanj, lahko 
izluščimo relevantne odgovore!  

poglaVje 8

poizVedba
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Naš cilj niso bili odgovori na vprašanja, temveč konfrontacija s temo. Če bi to 
storili s pomočjo kratkega sestavka, v katerem je razložen namen poizvedovanja, 
bi bil posredovan občutek, da jaz, naslovnik, nisem direktno vpleten in lahko 
pri oceni in pri razvoju le pasivno sodelujem.
S pomočjo vprašalnika pa naslovnika nagovorimo neposredno, vključimo ga v 
direktno komunikacijo, ker je pozvan, da poda (vseeno kakšen) svoj odgovor. 
S tem ga pripravimo, da se po konfrontaciji – ne glede na občutke, pozitivne 
ali negativne – še naprej spoprijema s to temo. 
Če se je naslovnik na povabilo k sodelovanju odzval pozitivno, si je vprašalnik 
že lahko nekako osmislil oz. si je pod tem nekaj predstavljal ter postal radove-
den, kakšni bodo naslednji koraki, kar pomeni – kako se bo rezultat prenesel v 
strateški, turistični koncept.
Če pa je povabilo zaznal kot smešno, nesmiselno, kot »kaj bo spet to?!«, bo 
pričujoči koncept bral kritično in z namenom, da bi potrdil svojo prvotno oceno. 
Toda – bral ga bo! S tem bo naredil točno to, kar smo želeli doseči: Povedati 
zgodbo regije, ki lahko oživi, samo če jo kdo sliši (ali bere)! 

a) rezultati

Rezultati povsem ustrezajo pričakovanjem: 36 % izpolnjenih vprašalnikov (20 
od 56 povabljenih je odgovorilo na vprašalnik).
To pomeni: 36 od 56 (zaokroženo –) povabljenih se na povabilo ni odzvalo, ni 
sprejelo novega pogleda na svoje okolje.
Od števila tistih (36), ki se niso odzvali, jih 22 (okrog ¾) čisto zavestno ni hotelo 
odgovoriti na vprašanja. Stran so sicer obiskali, na vprašanja pa niso odgovorili 
(14, torej ¼, pa je povabilo ignorirala, vprašalnika si niso niti ogledali).
Številke potrjujejo oceno avtorja koncepta, da večina zaposlenih v turizmu 
(izhajamo lahko iz tega, da bi se te številke tudi pri večjem, za vprašalnik bolj 
relevantnem številu 100 – 150 anketiranih, potrdile) o svoji regiji nima prave 
»slike«: Regija, morje, voda, pokrajina so na razpolago in se uporabljajo, to pa 
je tudi vse. Vzgib, da bi se kaj spremenilo, ne obstaja, saj bi to lahko pomenilo 
tudi spremembo lastne naravnanosti.
Čemu je potem sploh namenjen takšen strateški koncept? Saj vse teče. Gostje 
vendar prihajajo. Če smo prijazni ali ne. Tudi če se krompir peče v starem olju 
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ali ne. Tudi če vzmetnica pušča sledi na gostovem hrbtu. Tudi če se Portorož v 
videu predstavlja, kot da bi v šotorih čakale na pol gole ženske, iz reaktivcev pa 
izstopajo menedžerji z gelom na laseh.
Pri tem gre predvsem za stopnjevanje življenjske kakovosti; v prvi vrsti domačinov 
in njihovega zavedanja – v kakšni fantastični regiji in s kakšnimi čudovitimi 
ljudmi živijo ter kako bi to občutenje življenja, smiselno, avtentično in iskreno 
posredovali zunanjemu svetu. 

Da se dokopljemo do tega spoznanja, je POTREBNO RAZUMETI, tako na raci-
onalni kot na emocionalni ravni, KDO je ta regija in kakšna je moja pozicija v 
njej – ne glede na delovno mesto.
Odgovor na vprašanje je jasno in direktno podalo stališče večine anketirancev, 
kar že samo po sebi upravičuje ta koncept.

b) Spoznanja

Na tem mestu bi se radi najprej zahvalili vsem 20 anketirancem za njihov trud 
in podporo pri pripravi koncepta ter tudi tistim 36, ki se niso odzvali, saj nam je 
to, da niso odgovorili (vseeno zaradi katerih vzrokov: pomanjkanja časa, volje), 
bilo prav tako v pomoč. Rezultati:   
•  Od 53 izbranih je bilo 27 žensk in 29 moških.
•  Od 20 odgovorov je bilo posredovanih 13 anonimno, 7 poimensko.
•  Od 7 poimenskih so bili 3 moški in 4 ženske.
•  Na relevantno vprašanje (kar razberemo iz večine karakternih lastnosti), če 

deluje regija bolj žensko ali bolj moško, so odgovorili 55 % »bolj moško«, 
kar pomeni, da se regiji pripisujejo bolj »moške« lastnosti kot ženske.

•  Izstopajoče lastnosti so bile: »mnogo prenese« (79 %), »materialnim vrednotam 
pripisuje velik pomen« (78 %) in »ne zna tako dobro poslušati« (65 %).

•  Zanimivi so bili tudi odgovori, ki so bili v nasprotju s postavljenimi vprašanji: 
»usmerjen vase (m)« (90 %); »občutljiva (ž)« (90 %); »racionalen/preračunljiv 
(m)« (63 %); »čustvena (ž)« (88 %).

•  42 % je zanikalo »samozavesten nastop« in 65 % »diplomatska«.
•  66 % je potrdilo »ljubosumna«, 78 % »ima smisel za kulturo« in 90 % 

»občutljiva«.
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•  Pri vprašanjih, kako regija vidi svoje goste, je stališče jasno: 75 % dojemajo 
gosta pozitivno, samo 25 % je na kritična vprašanja do gostov odgovorila z 
»da«.

 •  Samokritični odgovori na naslednja vprašanja: »Najin pogovor (torej srečanje 
gosta z regijo) je bil kot posel: dal sem mu nekaj in za to sem prejel plačilo 
…« Na vprašanje je odgovorilo 39 % z »da« in 61 % z »ne«. »Do njega sem bil 
seveda prijazen, dejansko pa me ni zanimal.« Na to vprašanje je odgovorilo 
42 % z »da« in 58 % z »ne«.

•  Nasproten položaj, kako bi gost ocenil regijo, je bil manj jasen in ne tako 
samozavesten: samo 50 % ocenjuje regijo kot zelo dobro. Ostalih 50 % jo 
ocenjuje bolj kritično, od tega je bilo le 25 % (samokritičnih vprašanj) ned-
voumno odgovorjenih: »Izpolnila je vsa moja pričakovanja.« (74 % »NE«). 
»Pokazala se je točno takšna, kot je – povsem odprta in iskrena, čeprav 
včasih tudi nepopolna.« (67 % »da«) in »Imel sem vtis, da moja sogovornica 
(regija) zmore več, kot pokaže, toda ne stremi k višjim ciljem in je zadovoljna 
z obstoječim stanjem.« (90 % »da«).
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•  Izdelava koncepta v obliki priročnika.
•  Predstavitev poglavitnih točk koncepta odgovornim ter izročitev priročnika 

vsem prisotnim.
•  Prva delavnica oz. workshop: Odgovorni z vseh področij glede na prioritete 

izdelajo načrt realizacije po točkah.
•  Priročnik bo poslan relevantnemu krogu oseb v regiji.
•  Povabilo tega kroga oseb na diskusijo (z izsledki prvega workshopa).
•  Drugi workshop: Definicija posameznih predlaganih točk in načrtovanje 

konkretne realizacije.
•  Tretji workshop: Razdelava detajlnih področij z zainteresiranimi, kot na 

primer »Kako napišemo poslovno pismo v stilu storytellinga?«  

dodatek i

portorošKi znaKi: loKacije
1. Glavna portoroška promenada (Sečovlje). Zgodba: Montfort
2. Portoroška obalna promenada. Zgodba: Soline
3. Piran, Cerkev sv. Jurija. Zgodba: Benetke/Piranski zaliv
4. Piranski zaliv. Zgodba: Piranski angel
5. Obala Fiese. Zgodba: Naravni rezervat
6. Marina Bernardin. Zgodba: Cerkveni stolp/staro obzidje
7. Sečoveljske soline. Zgodba: Portorož
8. Strunjanska promenada. Zgodba: Naravni park (ali drugo)
9. Padna, center. Zgodba: Kulturno središče (ali drugo)
10. Sv. Peter, center. Zgodba: Oljčni nasad (ali drugo)

poglaVje 9

KoraKi K realizaciji 
Koncepta
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dizajn, Varianta 1

Kamniti znaK
V našem konceptu smo že omenili, da je regija kot hiša, v katero vstopijo gostje. 
Kot metaforo za hišo oz. regijo bomo v tem kontekstu razvili še znak.
Format: 50 x 50 x 200 cm
»Kamniti znak« ima strukturo kot stara istrska hiša. Na višini približno 1,6 m bodo 
nameščena stilizirana »vratca« z značilno obrobo, mogoče s tečaji iz železa. 
Velikosti: 20 (š) x 30 (v). 
Ta »vratca« predstavljajo viewer (turistični daljnogled), s pomočjo katerega se 
fiksira določena točka v pokrajini in o kateri nato pripoveduje zgodba. Odprtina 
oz. prehod, skozi katerega se bo lahko gledalo, bo obložen s kovino.
Na vseh 4 straneh se bodo nahajala »okna« različnih velikosti in na različnih 
višinah, obrobljena z enakimi tipičnimi obrobami. V odprtinah bodo nameščene 
kocke iz epoksi smole, v katerih bodo predstavljeni elementi.
V zgornjo ploskev znaka bodo očem nevidno vgrajene solarne celice za na-
pajanje akumulatorjev osvetljave (LED), ki bo ponoči osvetljevala razstavljene 
eksponate. 

SeStaVa znaKa
Osnova za znak je betonski steber, v katerem bodo vnaprej narejene odprtine 
(okna) in prehod (vratca). Steber bo oblepljen z značilnimi istrskimi kamni (s 
plaže).
Znak bo montiran na betonskem podnožju.

razStaVni eKSponati 
V treh od štirih »oken« bodo na zelo bogat in muzejski način predstavljeni 4 
elementi USP-ja. V epoksi smolo bodo ulite majhna oljčna vejica, solna piramida 
in riba (ki bo hkrati predstavljala tudi morje; razen če se poišče drug ustrezen 
način predstavitve morja).
Razstavni eksponati lahko tudi variirajo, kar pomeni, da v posameznem znaku 
predstavimo tudi druge, specifične stvari za določen kraj, na primer v Sv. Petru 
kaki, v Fiesi račje pero itn. Vsi 4 elementi so lahko v obliki kocke predstavljeni 
tudi drugače.
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V nadaljevanju se lahko povabi umetnike, da izpolnijo »okna« – tako še dodatno 
nastane umetniški prostor.

zgodba
Varianta 1: Zraven kamnite hiše se nahaja kamnita plošča, na kateri se lahko v 
več jezikih prebira zgodba, kot v veliki knjigi.
Varianta 2: Povedane zgodbe (v mnogih jezikih) bodo predstavljene na »landing 
page« oz. podstrani portoroške spletne strani ali na svoji lastni spletni strani 
(www.magic-histria.info). Na splet se bo lahko preneslo tudi »svoj pogled« (svojo 
fotografijo) in se jo skupaj s zgodbo poslalo, svojim znancem, prijateljem…
Predviden strošek bi znašal okrog 1.000 € za en znak.
Stroške bi lahko krili tudi s pomočjo sponzorjev (sponzor za vsak znak)!

viewer 
(v originalu bo večji)
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dizajn, Varianta 2

galerija marKo jezerniK
 

Portoroški Koncept
Storytelling za regijo
ZNAKI na lokacijah

Avtor: Marko Jezernik
Piran, julij 2013

Osnovna informacija – Strateški dokument firme Wonderworld of words GmbH, 
avtor Folke Tegetthoff, julij 2013
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1. idejne Variante znaKa in izbor ideje 

2. odločiteV o izbiri materialoV 

Izbor materialov za izvedbo znaka je bil narejen na osnovi razgovorov s poz-
navalci uporabe materialov za zunanje postavitve. Osnovni material je kamen 
v kombinaciji s kovino / železo, bron ali kamen /.
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3. predlagana Varianta in implementacija  4. elementoV in 
oznaKe loKacije na znaKu

 

4. Variante izVedbe 4 elementoV
4 elementi: morje, ribe, sol, oljke

Variante izvedbe obeležja lokacije
Oznaka lokacije - Variante: sakralna konotacija, etnološka, x značilnosti
Sakralna konotacija – vse pomembne in zanimive lokacije imajo sakralne objekte, 
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ki so prepoznavni in povezani z zgodovino lokacije. Večina od njih je uvrščena 
na seznam kulturne dediščine. 
Piran – Sv.Jurij
Padna – Sv.Blaž
Portorož/Bernardin – Sv.Lovrenc
Sveti Peter – Sv.Peter
Strunjan – Marijino vnebovzetje
Sečovlje – Sv. Onifrij
Nova vas – Marija Rožnovenska 

Etnološka konotacija -  etnološke značilnosti so po lokacijah zelo različne ali jih 
pa ni. V nekaj krajih so povezane s hrano, drugod z običaji. 
Piran –  
Padna –  
Portorož –   
Sveti Peter –  torklja Tonina hiša
Strunjan –  kaki, artičoke
Sečovlje –  solinarka, soline
Nova vas –  vino in česen

X značilnosti – 

Piran –  Tartini, cerkve, muzeji
Padna – 
Portorož –  Hotel Palace, ruleta, marina
Sveti Peter – 
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Strunjan – 
Sečovlje – soline
Nova vas – 

5. teKSti na znaKu

Primarna oznaka: Ime lokacije
Sekundarna oznaka: Avtor teksta

Teksti na info površini 
4 jezikovne variante – SLO, I, GB, D

6. Koncept poStaVitVe na loKaciji

Osnovna ideja postavitve: obiskovalec naj ima možnost, da se na lokaciji orientira 
ne samo na mikro nivoju lokacije, temveč tudi na makro nivoju. V ta namen bi 
bila poleg ZNAKA postavljenega na ROŽI VETROV z oznakami strani neba. 
ROŽA VETROV – mozaik iz kamna z vgrajenim vrtljivim držalom za ZNAK.

Postavitev znaka in idejna zasnova podlage

            

7. ocena StrošKoV izVedbe znaKa

Na osnovi razgovorov s potencialnimi izvajalci za posamezne sklope znaka, 
je bila narejena informativna groba ocena stroškov izvedbe ZNAKA iz idejne 
zasnove.
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Kamnoseška dela-steber
Kamnoseška dela-Roža vetrov
Kovinarska dela
Livarska dela
Zasnova projekta in idejne skice
Izvedbeni načrti in izvedba
Skupaj

Opomba: Ocena stroškov izvedbe znaka ne zajema transportnih stroškov do 
lokacij in stroškov dokončne instalacije ZNAKA na lokaciji, prav tako niso zajete 
variantne izvedbe. Aproksimativni izračun je osnova za diskusijo.

8.  priloga 1 – Vezana Kopija originalnih SKic

dodatek ii

noVa znamKa

Ideja
S pomočjo nove znamke, pod katero bodo združeni vsi produkti regije, bodo 
na učinkovit, dolgoročen, nov in nekonvencionalen način realizirane ideje, ki 
so predstavljene v »portoroškem konceptu«.
Znamka bo predstavljena v svojih lastnih prodajalnah, ki bodo ustanovljene 
posebej za ta namen in bodo pozicionirane na najpomembnejših ciljnih 
trgih.
Prodajalne ne bodo predstavljale le produktov (izključno ekološke proizvodn-
je!), temveč bodo kot informacijska točka predstavljale tudi regijo. Vzporedno 
s tem bo vzpostavljena tudi spletna trgovina, ki bo pripovedovala o regiji po 
predloženem konceptu.
Koncept prodajaln se bo po začetni fazi razvijal naprej v obliki franšize, da bo 
na ta način dosežena prisotnost v vseh pomembnejših mestih.
»Istrski sejem« (ki smo ga že opisali) bo deloval po konceptu prodajaln »Open 
Air flagship store«.
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realizacija

Za realizacijo ideje so potrebni naslednji koraki:

KoraK 1: popiS VSeh biStVenih produKtoV
•  Živila: sol, oljčno olje, olive v različnih marinadah, vložena zelenjava visoke 

kakovosti, sadje (še posebej kaki), pesto, marmelade, med, zelišča, ribe, 
pršut, sir (ovčji, kozji), vino, kis.

•  Kozmetični artikli: sivka v različnih oblikah (olje, milo itd.), mila, naravna 
mazila, produkti iz soli.

•  Dekorativni produkti: les oljke v različnih variacijah (sklede, jedilni pribor 
itd.), mediteranski modni dodatki (iz naplavljenega lesa, blaga domače 
proizvodnje), knjige s fotografijami regije (table-books), visoko kakovostni 
izdelki umetnostne obrti.

KoraK 2: razVoj corporate identity za VSe produKte ter 
dizajna prodajaln
•  Vsi produkti bodo poimenovani z novo znamko: »ZNAMKA oljčno olje«, 

»ZNAMKA milo« … Spodaj, pod naslovom bodo navedene specifikacije, na 
zadnji strani pa zgodba, ki bo pripovedovala o proizvajalcu. Glavni cilj je 
na prvi pogled doseči prepoznavnost in nezamenljivost vsakega produkta 
kot produkta ZNAMKE.

•  Prav tako bo tudi podoba prodajaln naravnana na isti CI. Dizajn opreme, 
ki bo oblikovan po jasno definiranih predlogah, se bo uporabljal tudi v 
prodajalnah franšiznega sistema. Pri vstopu v trgovino se mora takoj pre-
poznati in začutiti mediteransko vzdušje (vonj po cipresah, tiho šumenje 
valov, oglašanje čričkov in galebov).

KoraK 3: prodajalna znamKe Kot oder
•  Prodajalna kot baza regije v ciljnih mestih bo delovala kot prireditelj in 

glede na možnosti tudi kot lokacija za posebne evente, ki se navezujejo 
na regijo: posebne pokušine, glasba, razne akcije (paviljon »Morje pripo-
veduje«: peščena plaža, udobni ležalniki, palme, glasba in zgodbe; ribiči, 
ki pletejo svoje mreže, solinski delavci gradijo solno piramido).
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KoraK 4: marKeting
•  Ker bo prodajalna tudi informacijski center, bi bilo potrebno poleg regijskega 

turizma vključiti še slovenski turizem. 
•  Vsak gost regije prejme ob slovesu kupon, na primer v vrednosti 10 €, ki 

ga lahko izkoristi v kateri koli prodajalni (tudi v spletni trgovini). Tako na 
preprost in učinkovit način dosežemo lojalnost kupca, ki deluje še po tem, 
ko je gost že zapustil regijo. 

•  Če uspe znamki (živila) pognati korenine v lokalni gastronomiji, se bo lahko 
tudi tam realiziral koncept storytellinga – restavracije bodo stregle ZNAM-
KA oljčno olje, zraven na mizi pa bo priložena (kot je opisano v konceptu) 
zgodba proizvajalca. 

•  Namen navedenih ukrepov je pozicionirati regijo s »kakovostjo« in vzdušjem 
na direkten način. Po obisku prodajalne in užitku ob njenih produktih se bo 
regija povezovala z drugačnim imidžem – bolj intenzivno, na več nivojih, 
saj je tak kontakt 5-dimenzionalen in ne samo 1-dimenzionalen, kot je to 
običajno pri navadnih reklamah! 

•  Ideja ZNAMKE mora biti zastavljena kot klasičen PPP-model: Zasebni inves-
titorji zastavijo in realizirajo koncept, regija (slovenska turistična zveza in po 
možnosti tudi ostali subjekti, kot npr. ministrstvo za zdravje) pa omogoči 
subvencije (iz marketinškega/PR/oglaševalskega proračuna).

znamKa
Ime znamke bi moralo izpolnjevati naslednje funkcije:
•  jasna in takojšnja vzpostavitev asociacije z regijo;
•  asociacija z mediteranskim vzdušjem;
•  ime mora biti primerno za vse produkte in marketinške akcije, ki zadevajo 

regijo;
•  razumljivo v vseh jezikih.

HISTRIA
www.histria.info 
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biografija

folKe tegetthoff je praVljični poet, pripoVedniK, 
Vodja feStiVala in KonceptualiSt.

Rodil se je leta 1954 v Gradcu. Njegova povezanost s Slovenijo: Wilhelm von 
Tegetthoff, rojen v Mariboru (1827); eden njegovih bratov rojen v Mariboru 
(1944). Od leta 2009 živi (tudi) v Piranu.
Pravljični poet: Od leta 1979 do 2013 je izdal 40 knjig v nakladi 1,4 milijonov 
izvodov, prevedenih v 12 jezikov, med njimi tudi v japonski, kitajski, turški 
in slovenski jezik. Od tega je napisal 25 knjig za odrasle in 15 za otroke. Je 
edini živeči avtor z nemškega govornega področja, o katerem obstaja arhiv 
na državni univerzi v ZDA (Murray State University, Kentucky).
Pripovednik: Folke Tegetthoff se je udeležil preko 4000 gostovanj v 40 deželah. 
Na pomembnejših univerzah, kot so Sophia University, Tokio, Stanford Uni-
versity, University of San Francisco ali Al-Azhar University, Kairo je predaval 
oz. izvedel lastne recitale. Izdal je 16 zvočnih knjig. Kot edini nemško govoreči 
pripovednik je bil sprejet v Library of Congress, Washington.
Vodja festivala: Od leta 1988 je organizator največjega evropskega in po sta-
rosti drugega najstarejšega svetovnega festivala umetnosti pripovedništva, 
ki se vsako leto odvija v Spodnji Avstriji. Od leta 2015 se bo festival prirejal 
na najbolj obiskani in atraktivni avstrijski lokaciji Museumsquartier na 
Dunaju.
Konceptualist: Od leta 1997 razvija koncepte na področju turizma in enter-
tainmenta, med drugimi za: THUN (Italija) Brandpark »Mondo Angelo«, regijo 
Salzkammergut – svetovna kulturna dediščina (Avstrija) »Magic of Quality«, 
storytelling koncept za Tirol Tourismus in »Wiener Alpen«, Infotainment 
center, Riad (Savdska Arabija), slišno doživetje »Magic of Voices«, literarna 
konceptualna dela za Roche AG (Švica), Mercedes Benz AG, Austro Micro 
Systems (Gradec) … Razvil je idejo, koncept ter realiziral »Linzer Klangwolke 
2007«, največji event v Avstriji (100.000 obiskovalcev v enem večeru). Leta 
2010 je razvil prvi spletni iskalnik zgodb na svetu (geschichtenbox.com).
Leta 1994 je prejel (kot drugi pisatelj za Astrid Lindgren) nagrado YGGDRASIL, 
v svetovnem merilu najpomembnejšo in (s 100.000 USD) najvišje dotirano 
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Foto: Ubald Trnkoczy (Minoritski samostan v Piranu)

nagrado, ki jo podarja Lego (Danska). Nagrada se podeljuje osebam in ins-
titucijam, ki imajo posebne zasluge pri razvoju otrok.
Folke Tegetthoff je od leta 1982 poročen z Nizozemko Astrid. Imata štiri 
otroke. Živijo v nekdanjem samostanu na avstrijskem Južnem Štajerskem 
(blizu Maribora) in v Piranu. 
 


