LAS BOGASTVO PODEŽELJA ob Dravi in v Slovenskih goricah
OBJAVLJA

JAVNI POZIV ZA NABOR PONUDNIKOV ZA USTVARJANJE IN
NADGRADNJO TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA LAS IN ŠIRŠE
LAS Bogastvo podeželja v okviru projektov sodelovanja Incoming agencija ( ki pokriva območje 6
LAS v SV Sloveniji od Maribora, preko Slovenske Bistrice, Ptuja, Lenarta vse do Ljutomera) in
skupnega LAS Projekta Ustvarjamo turizem, oblikuje turistično ponudbo na območju LAS
Bogastvo podeželja (to je občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci,
Destrnik in Trnovska vas) za vse obiskovalce od blizu in daleč, zato si v okviru strateških smernic
razvoja slovenskega turizma v prvem koraku najbolj želimo:
➢ Postavitev tržnega modela - incoming turistična agencija
➢ povezovanje različnih občin in mikro destinacij v okviru projekta Ustvarjamo turizem
➢ oblikovati ITP (integralno turistično ponudbo).
Za vzpostavitev vseh teh ključnih aktivnosti potrebujemo raznoliko ponudbo iz terena.
K sodelovanju vabimo vse ponudnike, ki imajo uradno registrirano dejavnost, ali pa jo bodo v
bližji prihodnosti registrirali, in delujejo na področju:
•
NASTANITVE
•
DOŽIVETJA
•
DRUGE TURISTIČNE PRODUKTE
To je

✓ lokalnih izdelkov ( pridelava in predelava prehrambnih artiklov, piva, vina,
žganih pijač, sokov (dopolnilne dejavnosti na kmetiji, s.p., d.o.o, osebno
dopolnilno delo));
✓ domačih obrti in imajo možnosti sprejemanja manjših ali večjih skupin na
ogled;
✓ imetnike zbirk, ki bi jih želeli pokazati širši javnosti ( zasebne zbirke in
muzeji);
✓ imetnike namestitvenih kapacitet, , glamping-e, apartmajev;
✓ lastnike počivališč za avtodome, avtokampe;
✓ ponudnike različnih zanimivosti, ki se lahko smiselno vključijo v turistično
ponudbo;
✓ ponudnike športnih aktivnosti območja;
✓ ponudnike tradicionalnih dogodkov območja LAS;
✓ druge zgoraj neuvrščene ponudnike, ki imajo možnost vključitve v
turistično ponudbo;
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Prijave zbiramo do 31. januarja 2022;
na e naslovu: ponudniki@las-bogastvopodezelja.si,
lahko pa prijavnico fizično pošljete na naslov:
LAS Bogastvo podeželja,
Ormoška cesta 28,
2250 Ptuj
Za namen vzpostavitve turistične ponudbe v okviru obeh projektov smo predvideli
individualne obiske strokovnjakinje za razvoj turističnih destinacij, gospe Sonje Breznik, mag.
turizma – oblikovalka turistične ponudbe in destinacij, ki ima bogate izkušnje na področju
turizma, ki bo s svojimi obiski pričela v novembru 2021 po predhodni najavi.
Vabimo vas, da se aktivno vključite, predstavite vašo obstoječo ponudbo in morebitne vizije,
saj je prava pot v turizmu medsebojno povezovanje.
SKUPAJ, PRIVLAČNI, PREPOZNANI, USPEŠNI!!!

Ekipi projektov
Incoming Agencija
in Ustvarjamo turizem!!!
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PRIJAVNICA V RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE
*IME IN PRIIMEK :
*NASLOV, POŠTA
*EMAIL: (vpišite vaš najbolj uporabljen email )

*TELEFON/GMS: ( vpišite številko na katero
ste dosegljivi)

*TURISTIČNA DEJAVNOST:
*REGISTRACIJA ( ustrezno obkrožite)

DA

NE

V PRIDOBIVANJU

*KRATEK OPIS VAŠE PONUDBE:

VAŠA VIZIJA RAZVOJA TURIZMA NA
OBMOČJU :
(v parih stavkih predstavite vaš pogled
na turistični razvoj v prihodnje)
OPCIJSKO

DATUM IN PODPIS

datum:
Podpis:

*RUBRIKE OZNAČENE Z ZVEZDICO SO OBVEZNE
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