
 
 
 
 

DIGITALNA AKADEMIJA V TURIZMU – OSNOVNI NIVO 

 

 

KDAJ: 24.-25. februar in 3.-4. marec 2023  
KJE: Grand Hotel Bernardin, dvorana Aurora  
ROK ZA PRIJAVO: sreda, 8. februar 2023  
INFO: 05 673 82 63; digital@portoroz.si 
 
 
 

Delujete na področju turizma in gostinstva? 

Ste kreativni, gradite svoj posel in si želite pridobiti nova znanja? 

Se navdušujete nad socialnimi omrežji, oglaševanjem in se soočate z novimi izzivi, a ne veste, kako začeti? 
 
 
 
Turistično združenje Portorož, g.i.z. za deležnike turističnega gospodarstva organizira Digitalno akademijo 
v turizmu - osnovni nivo z vrhunskimi predavatelji in vsebinami. 

 

Namen akademije je opolnomočiti udeležence za učinkovito izvajanje vsebinskega digitalnega marketinga 
ter jih seznaniti z aktualnimi trendi. Osnovni nivo je namenjen uporabnikom, ki se šele spoznavajo z 
digitalnim marketingom, in tistim, ki že izvajajo določene aktivnosti in si želijo pridobiti nova znanja. 
 

 

Poleg kakovostnega programa bodo udeleženci imeli možnosti spoznati vrhunske predavatelje - 
strokovnjake na svojem področju in med mreženjem izmenjati medsebojne izkušnje. Akademija je 
zastavljena tako, da udeleženci aktivno sodelujejo in spoznavajo primere dobrih praks, ki jim lahko 
pomagajo pri svoji dejavnosti. 
 
********************************************************************************************* 

 

Na digitalno akademijo se prijavite tako, da izpolnite spletno prijavnico NAJKASNEJE do srede, 8. februarja 
2023. 

 

Po pregledu vaše prijave vam bomo na vaš e-naslov, ki ste ga navedli ob prijavi, poslali predračun, ki bo 
osnova za plačilo kotizacije. Prijava bo potrjena šele po plačilu. 

 

Kotizacija znaša 200,00 € za člane TZP-ja in 250,00 € za nečlane. V ceno so vključena predavanja, gradivo 
in pogostitev med odmori. Število mest je omejeno. 

 

Dodatna pojasnila in informacije o vsebini ter prijavi na tečaj pridobite na naslovu digital@portoroz.si ali 

na 05/674 82 63. 

 

Več informacij: www.portoroz.si 



 

 

PROGRAM DIGITALNE AKADEMIJE 

 

 

Petek, 24. februar, 15.00–19.00  

MODUL 1: STRATEGIJA DIGITALNEGA MARKETINGA 

 

15.00-16.30: Uvod v strategijo digitalnega marketinga (Lara Burkat, April 8; Miloš Suša, Iprom)  
- Kaj je digitalni marketing in pomen digitalnega marketinga za poslovanje  
- Osnove destinacijskega managementa 
- Osnovne zakonitosti digitalnega marketinga in katera orodja uporabljati 
- Pomen načrtovanja ter strateškega pristopa digitalnega komuniciranja 
- Opredelitev ciljnih skupin, trgov, vsebinski načrt 
- Povezovanje z drugimi partnerji 

 

16.30-17.00: odmor in mreženje 

 

17.00-18.30: Digitalno oglaševanje (Miloš Suša, Agencija Iprom)  
- Nakupni proces v turizmu  
- Kanali digitalnega oglaševanja; Osnovni cilji in optimizacija oglaševanja  
- Priprava strategije digitalnega oglaševanja  

 

 

Sobota, 25. februar; 09.00–13.00  

MODUL 2: UČINKOVITO UPRAVLANJE DRUŽBENIH OMREŽIJ 

 

09.00-10.00: Uvod v družbena omrežja (Amelija Umek, April 8)  
- Katera omrežja izbrati glede na ciljno skupino, blagovno znamko  
- Analiza na konkretnih primerih  
- Trendi 2023 

 

10.00-10.30: Facebook (Amelija Umek, April 8)  
- Profil podjetja, FB stran, FB skupina  
- Načrtovanje komuniciranja na FB  
- Primeri metrike, ki jih moramo spremljati na FB  
- Oglaševanje na FB  
- Primeri dobre prakse 

 

10.30-11.00: odmor in mreženje 
 

11.00-12.00: Instagram (Amelija Umek, April 8)  
- Profil podjetja in osnovne funkcije platforme  
- Načrtovanje komuniciranja na Instagramu  
- Priprava vsebin za objave in primeri dobre prakse  
- Sodelovanje z vplivnejšimi uporabniki Instagrama  
- Pomembne metrike, ki jih moramo spremljati na IG 

 

12.00-12.30: Sodelovanje z vplivneži (Lana Špital)  
- Sodelovanje z vplivneži  
- Nabor vplivnežev  
- Načini dogovarjanja 



 
 
 
 

Petek, 03. marec, 15.00–19.00  

MODUL 3: SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA; SPLETNA ZAKONODAJA 

 

15.00-16.30: Predstavitev nacionalne strategije in digitalne preobrazbe STO (Aleksandra Jerebic Topolovec, 
Slovenska turistična organizacija)  

- Predstavitev strateških usmeritev STO in strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026  
- Predstavitev možnosti sodelovanja z STO s ciljem razvoja in učinkovite digitalne promocije turistične 

ponudbe (uporaba I feel Slovenia znamke, platforma My WAY, petzvezdična doživetja) 
- Ciljne skupine/persone slovenskega turizma 
- Digitalne aktivnosti STO – ključne aktivnosti in možnosti sinergij sodelovanja 

 

16.30-17.00: odmor in mreženje 

 

17.00-18.30: Spletna zakonodaja (Jaka Repanšek, Republis d.o.o.; predsednik Oglaševalskega razsodišča)  
- Osrednji predpisi, ki urejajo področje spletnega poslovanja  
- Osnove prava intelektualne lastnine (avtorske pravice)  
- Vplivnežih v oglaševanju turističnih storitev  
- Oglaševalski kodeks  

 
 

 

Sobota, 04. marec; 09.00–13.00  

MODUL 4: REZERVACIJSKI SISTEMI; TRENDI – umetna inteligenca 
 

09.00-09.30: Rezervacijski sistem Halki (Maja Plahutnik Nahtigal, TZP)  
- Predstavitev novega rezervacijskega sistema Halki na platformi www.booking.portoroz.si  
- Možnosti vključevanja in sodelovanja lokalnih ponudnikov 

 

09.30-10.30: Spletni rezervacijski sistemi (Jure Kumljanc, Splet4U)  
- Google My Business 

Podrobneje bomo pogledali, zakaj je pomembno upravljati svojo lokacijo na platformah Google in kako. 
- TripAdvisor, Viator  

Zakaj je pomembno povezovanje, skupne ponudbe in kako čim bolj optimizirati svojo prisotnost na omrežju. 
- Booking.com, AirBnB  

Z veliki rezervacijskimi sistemi nima smisla tekmovati, z njimi je treba sodelovati. Spoznali bomo osnovne 
zakonitosti, kaj je pomembno pri opisih in kakšne fotografije izbrati pri predstavitvi svojega produkta. 

 

10.30-11.00: odmor in mreženje 

 

11.00-12.30: Zgodbarjenje; Umetna inteligenca - trendi (Jure Kumljanc, Splet4U) 
- Zgodbarjenje  

Zgodbarjenje ali ustvarjanje zgodb je postala svojevrstna znanost. Toda, treba, da je kompleksna ali pa 
nerazumljiva. Gre za najbolj enostaven del promocije turistične ponudbe. Biti avtentičen je ključnega 
pomena za uspeh. Torej, ste avtentični oz. pristni?  

- Trendi in umetna inteligenca  
Na kaj moramo kot turistični ponudniki biti pozorni? Katere so kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne 
spremembe, ki jih bodo definirali trendi na področju promocije v turizmu in kakšno vlogo pri tem igra 
umetna inteligenca? 


