
Raziskava online komuniciranja 
turistične industrije v Sloveniji

Primož Žižek,

Dnevi slovenske informatike

17. 04. 2012



Sedem prioritetnih turističnih produktov Slovenije

1. Aktivne počitnice in oddih
2. Mesta in kultura
3. Naravno okolje, ekoturizem in turizem v vaseh
4. Gastronomija
5. Zdravje in dobro počutje (oziroma zdravilišča & wellness)5. Zdravje in dobro počutje (oziroma zdravilišča & wellness)
6. Poslovni turizem
7. Zabaviščni turizem
7. Zabaviščni turizem



Število nočitev in indeks rasti 

Prihodi Prenočitve
Skupaj 8.906.399
Domači 3.909.368
Tuji 4.997.031

Italija 987.268 98,3
Avstrija 619.259 96,4
Nemčija 578.262 100,1
Hrvaška 274.380 95,2
Združeno kralj. 238.468
Nizozemska 208.654 89,3
Ruska fed. 208.341 127,1

Vir: SURS



Nočitve po regijah 2010

Obalno-kraška 2.064.905 23,2
Gorenjska 1.584.895 17,8
Savinjska 1.319.037 14,8
Pomurska 896.844 10,1
Osrednjeslovenska 858.429      9,6Osrednjeslovenska 858.429      9,6
Spodnjeposavska       643.973       7,2
Goriška                       542.032       6,1
Podravska                  468.379       5,3
Jugovzhodna 381.204      4,3
Koroška                        81.802       0,9
Notranjsko-kraška        58.980       0,7
Zasavska                        5.919       0,17 



Posel



Elaborat, Primož Žižek



Nekateri segmenti absolutno spremenjeni

Prihodki letalskih družb kot % vseh prihodkov: 



Nekaj splošnih trendov v turizmu 
povezanih  z omrežji

• Turizem in potavanja postajajo bolj družabna 

• Turizem se spreminja zaradi mobilnega potenciala

• (obogatena realnost, integracija storitev, Kukunu Hotel Me...)

• Moč mnenj in ocen uporabnikov vse večja

• Zeleni in trajnostni turizem rasteta

• Skupinski nakupi

• Vse več posla ustvarjajo aplikacije (Bing, Groupon, Expedia...)



Users Reality 

Vir: The Futures Company /Lightspeed Research –Travelport Consumer Segmentation survey 2010



Kako se uporabniki odločajo za nakup

Vir: Aboutourism, http://aboutourism.wordpress.com/2011/10/03/top-factors-influencing-destination-choice/.       



Najpogostejše frustracije uporabnikov 

• Čas, ki ga porabijo za iskanje možnosti

• Pomanjkanje kakovostnega nasveta 

• Pomanjkanje razpoložljivih informacij 

• Težavno preverjanje prostih mest 

• Čas, ki je potreben za izvedbo nakupa 

• Preveč neurejenih informacij 

• Pomankljiva spletna prisotnost podjeta



Kje uporabniki iščejo informacije?

Vir: Travelport – The Futures Company 



Primer: neodvisni popotnik

• Najhitreje rastoči segment v turizmu

• Navezuje se na ljudi, ki sami rezervirajo in kupijo svoje potovanje

• Uporabljajo splet, revije, vodiče za načrtovanje in nakup

• Zanimajo se za odgovoren turizem

• Želijo se povezati z destinacijo in doživeti avtentično izkušnjo



Tehnologija

• Spletna mesta vse boljša

• Vsebine še zelo šepajo

• Sramežljivi pri predstavitvi

• Medijsko zadržani

• Slabši v komuniciranju (okrog 90 % podjetij uporablja Facebook in 40 % Twitter)

• Slabi v nudenju možnosti sodelovanja uporabnikov

• Kar posledično pomeni slabši rejtingi, slabše poziciniranje in slabše razširanje 
vsebin

• Možnosti za izboljšanje predstavitve ponudbe



Tehnologija z očmi uporabnikov

Kaj od naštetega uporabljate, ko ste na potovanju?

Vir: WAYN World Travel and Tourism Council



Vzorčenje

slo. spletna 
mesta

tuja spletna mesta

Zdravilišča 19 10

Zeleni turizem 22 11

Turistične 

destinacije
19 11

Hoteli 21 9

Turirstične 

agencije
21 11

Aktivni turizem 20 10

NTO 1 23

Skupaj 123 85



Ocenjevalna lista

• enostavnost predstavitve ponudbe
• predstavitev regije
• uporaba grafičnih in video materialov
• nakupni in rezervacijski sistemi
• predstavitev turističnih paketov
• kongresne ponudbe
• predstavitev in iskalnik po nastanitvah• predstavitev in iskalnik po nastanitvah
• uporaba kataloške predstavitve
• izpostavljene povezave na vstopni strani
• uporabljene funkcionalnosti
• uporaba družbenih omrežij za komuniciranje
• distribucija vsebine na splet 2.0 spletnih mestih
• možnost komentiranja in ocenjevanja
• možnost ustvarjanja uporabniških vsebin
• možnost razširjenja informacij
• Enostavnost in uporabnost spletnega mesta itd. 



Povprečje po kategorijah: hoteli



Najbolje ocenjena spletna mesta: hoteli



Namestive



Usvarjene vsebine, katalogi....



Kongresna ponudba na spletnih mestih hotelov

Predstavitev posameznih dvoran

Predstavitev posameznih hotelov in 
kongresnih centrov

Zakaj izbrati posamezno regijo, destinacijo, 
hotel za organizacijo kongresa?

Skice dvoran, možne razporeditve

Kongresna ponudba v primarni navigaciji.

Predstavitev tehnične opremljenosti
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Predstavitev tehnične opremljenosti

Možnost online poizvedbe o kongresni 
ponudbi.

Kulinarika

Dodatna ponudba

Poziv k akciji (gumb »rezerviraj sedaj« ipd.)

3D predstavitev dvoran

Cenik

slovenski hoteli tuji hoteli



Distribucija vsebin na socialnih omrežjih. hoteli
Facebook

Twitter

YouTube

Flickr

Povezava do 

0 20 40 60 80 100

Povezava do 
TripAdvisorja

Ima blog

Google+

LinkedIn

slovenska spletna mesta tuja spletna mesta



M turizem je relevanten



Destinacijski portali



Primerjava kategorij: destinacije



RDO in LTO



Iskalniki in rezervacijski sistemi



Distribucija vsebin, multimedia itd. 



Najboljša spletna mesta LTO in RDO



Blagovna znamka

"... kar ljudje povedo o nas, ko zapustimo sobo."

Jeff Bezos, CEO, Amazon.com

Hvala za pozornost!


