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Niko Slavnić, CEO

Z več kot desetletjem izkušenj z objavljanjem potopisov, vodnikov, zemljevidov in drugih medijev v an-
gleščini, ki jih pišejo izključno tujci, ki živijo v Sloveniji, je mednarodna založba The Slovenia prvi vir 
strokovno napisanih informacij o potovanjih in turizmu v tej majhni zeleni državi na sončni strani Alp. Dol-
goletni proizvajalec slovenskih vodnikov z znamko In Your Pocket je zadnja leta razširila svoje področje 
uporabe in zdaj uporablja svoje lokalno znanje ter izkušnje, da ponudi širok izbor knjig, zemljevidov, daril, 
potovanj in še mnogo več, tako na spletu in kot v svoji pisarni v osrčju Ljubljane.

The Slovenia je v samo dveh letih od ustanovitve z izkušeno mednarodno ekipo postala vodilna medn-
arodna turistična založba v Sloveniji z več kot 500.000 izvodi v angleščini. Med najbolj prepoznanimi 
produkti je knjižna uspešnica The Slovenia Book, z več kot 12000 natisnjenimi izvodi in peto izdajo. 
Izdaje odlikuje aktualna tematska povezanost, saj pokrivamo restavracije, vinarje, nakupovanje, modo, 
življenjski stil, oblikovanje, start up-e, concierge ponudbe pa tudi raznovrstne mape Slovenije, zelene 
Ljubljane in posameznih regij.

Poleg redno ažurirane vsebine je prepoznaven design povezan z linijo simbola Triglava, ki 
hkrati spominja na utrip srca za Slovenijo. Mediji so napisani v angleškem jeziku s strani tujih 
novinarjev, s tem poleg tujih obiskovalcev Slovenije dosežemo tudi vedno bolj številčne tujce v Sloveniji, 
katerim predstavlja pomemben vir informacij. 

The Slovenia se aktivno vključuje tudi v razvoj kulinaričnega turizma Slovenije, ki bo v letu 2021 postala 
gastronomska regija. Knjiga The Slovenia Restaurants Book je nastala kot zaključek strokovnega in neod-
visnega izbora najboljših restavracij v Sloveniji, The Slovenia Restaurant Awards., ki se bo v prihodnjem 
letu odvil že četrtič. V letošnjem letu kot novost predstavljamo Young Chef Foundation, kjer želimo vlagati 
v mlade slovenske kuharske talente in jim zagotoviti izobraževanje in usposabljanje na največjih kuharskih 
inštitutih ter šolah po svetu.

Poleg založništva se usmerjamo v razvoj inovativnih slovenskih darilnih izdelkov, ki že nastajajo tudi v 
sodelovanju s Fakulteto za design, ter inovativnih tematskih dogodkov kot naprimer The Slovenia Food 
Truck Festival. 

The Slovenia je neprofi tni inštitut, v okviru katerega si prizadevamo za boljšo prihodnost Slovenije na 
vseh področjih, zato vse prihodke investiramo v dobrobit Slovenije. Blagovna znamka The Slovenia je 
registrirana.

Spremljajte dnevne novice na www.the-slovenia.com ali preko družbenih omrežij Facebook, Insta-
gram in LinkedIn, prav tako pa nas lahko tudi obiščete na Miklošičevi cesti 38 v Ljubjana. 

T + 386 30 706 000, www.the-slovenia.com I info@the-slovenia.com I
FB:TheSlovenia IG/The.Slovenia, IN/TheSlovenia

UvODNIK
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Aplikacija

THE e-novice / 
Newslettler

Marketing 
po meri

Mape vodniki

Zemljevidi 
trganke

Knjige

Dogodki (TSRA)

Družbeni mediji 
(fB, Ig, LinkedIn)

Spletna stran

Zemljevidi 
trganke

Dogodki (TSRA)Spletna stran

PRODUKTI
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CILJNE PERSONE / SKUPINE 

TOP CILJNE PERSONE / SKUPINE

1. Družabniki 

2. Tuji in domači turist v Sloveniji

3. Domači in tuji turist v Ljubljani

4. Ženske z okusom 

5. Kulinarični navdušenci (foodiji)

6. Aktivne družine 

7. Poslovni ljudje

8. Hotelski gostje 

9. HoReCa 
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CILJNE PERSONE / SKUPINE 

DRUŽABNIKI

•	Primarni motiv je vezan na posameznika in 
družbo.

•	Družabniki so tisti posamezniki, ki so radi na tekočem 
z dogajanjem, radi obiskujejo družabne dogodke, se 
zabavajo in jim druženje predstavlja užitek ter sprostitev. 
Aktivno in kvalitetno preživljajo svoj prosti 
čas in so radi obkroženi s prijatelji in družino. 
Radi si privoščijo dober obrok in pijačo. Na potovanjih 
si radi vzamejo čas za glavne znamenitost, nakupovan-
je, prireditve in spoznavanje kulture ter lokalnih okusov. 
Zanima jih širša družba. Osredotočeni so le na točke, 
ki nudijo družabno doživetje. Potujejo sami ali v paru, 
občasno tudi z družino. 

•	Pomembno jim je druženje, skupni interesi, 
povezanost, bližina, prijatelji, družina.

•	Pričakovanja družabnikov: se imeti dobro, biti sproščen, 
pozabiti na vsakdan, se zabavati, obisk dogodkov kjer je 
vse poskrbljeno in dobro organizirano (kakovost), veliko 
užitka in doživetje nečesa zabavnega, dobro označena 
prometna ureditev in javni prevoz. 

•	Produkti: Events mapa, tedenski events news-
letter, The Mag Lifestyle, spletna stran in 
družbeni mediji. 
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CILJNE PERSONE / SKUPINE 

TUJI IN DOMAčI TURIST v SLOvENIJI / RAZISKOvALCI

•	Primarni motiv je vezan na aktivnega posa-
meznika.

•	Tuji in domači turisti v Sloveniji so posamezniki, ki imajo 
radi aktivna doživetja kulture, tradicije, zgodovine in nar-
ave. Radi uživajo v kulinariki in si občasno privoščijo tudi 
razvajanje. Predvsem gre za aktivne posamezni-
ke, kateri se radi športno udejstvujejo (športne 
aktivnosti, rekreacija, adrenalinska doživetja, 
lokalne športne prireditve) in imajo na raz-
polago več možnosti za aktivnosti ali preiz-
kušanje le teh. Svoj čas na potovanjih radi izkoristijo za 
obisk narave in njenih znamenitosti (pristen stik z okoljem) 
ter okušanje kulinarične ponudbe. Prav tako jih zanima 
spoznavanje mestnega utripa. Pritegne jih drugačnost, 
raznolika (manj tipična a hkrati trendovska) turistična in lo-
kalna ponudba. Zadržujejo se na krajih, ki so obremenjeni 
s turizmom, kljub temu, da si tega mnogokrat ne želijo. 

•	Pomembna jim je energija, izražanje sebe, 
zadovoljitev lastnih potreb, aktivno doživet-
je, hedonizem, varnost, pristen stik z okolico, 
občutek svobode, samorefleksija. 

•	Pričakovanja tujih in domačih turistov v Sloveniji: nova 
spoznanja, širitev obzorja, razgibano dogajanje, prido-
bivanje novih izkušenj, aktivno doživetje, sprostitev, spočiti 
se, nadihati se svežega zraka, spoznavanje (nove) kulture, 

umik od stresa in vsakdanje rutine, posebna doživetja, 
avtentična izkušnja. 

•	Produkti: The Slovenia map, The Slovenia 
Book, Concierge Maps, Best of Slovenia, The 
Mag Travel, Best of Ljubljana, splet in družbeni 
mediji.  
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CILJNE PERSONE / SKUPINE 

DOMAčI IN TUJI TURIST v LJUBLJANI / URBANI LJUBLJANSKI gOSTJE

•	Primarni motiv je vezan na posameznika, ki je 
osredotočen na prestolnico.

•	Domači in tuji turisti v Ljubljani so posamezniki, ki radi 
doživijo utrip (glavnega) mesta. Z drugimi besedami 
iščejo pristnost (“live like a local”).  Z obiskom mesta 
izkoristijo za spoznavanje lokalne kulture in zgodovine. 
Radi uživajo v kulinaričnih okusih in se odločajo za obisk 
bolj priznanih restavracij, obenem pa želijo izkusiti tudi 
tradicionalne jedi. Ogledajo si glavne znamenito-
sti, obiskujejo prireditve in izkoristijo svoj čas 
v mestu ua nakupovanje in razvajanje. Svoj 
obisk v mestu radi maksimalno zapolnijo. Za-
nima jih avtentična nastanitev in ture po mestu. Manj so 
pripravljeni potovati izven mesta.

•	Pomemben jim je stik z okolico, umik od stre-
sa in vsakdana, raziskovanje manj tipične ali 
znane turistične ponudbe, dobro razpoloženje, 
drugačnost in avtentičnost - raznovrstna iz-
kušnja. 

•	Pričakovanja domačih in tujih turistov v Ljubljani: var-
nost,  brezskrbnost, obilica zabave, užitka in dogajanja, 
široka ponudba, kakovost storitev (hotel, nakupovanje, 
restavracije, bari, SPA), prijaznost osebja oz. turističnih 
delavcev.

•	Produkti: The Ljubljana map, The Ljubljana 
Book, The Ljubljana region Concierge, Events 
map, The Mag Travel, družbeni mediji. 
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CILJNE PERSONE / SKUPINE 

ŽENSKE Z OKUSOM

•	Primarni motiv je vezan na posameznico. 

•	Ženske z okusom so posameznice, katere zanima lepota, 
wellness, programi za ohranjanje lepega in mladostnega 
videza ter vitalnost telesa. Rade uživajo v kulinariki in na-
kupujejo v prestižnih trgovinah. Vzamejo si čas za ogled 
nekaterih glavnih znamenitosti. Ne marajo se prepustit 
naključjem. Prosti čas jim je dragocen zato ga 
rade kvalitetno preživijo z družine in si ob tem 
vzamejo nekaj časa tudi zase. Rade si privoščijo 
kakšen tretma ali masažo. Zanima jo unikatna oziroma 
izkušnja z dodatno vrednostjo. 

•	Pomembno ji je, da se umakejo od vsakdanjega 
stresa in odklopijo telefon, kvalitetno preživeti 
svoj prosti čas, udobje, razkošnje, nakupovan-
je, skrb za zunanji izgled in zdravje (posvečanje 
sebi).

•	Pričakovanje ženkse z okusom: sprostitev in uživanje, 
vzeti si čas zase, počutiti se lepo in mladostno, mir, var-
nost, nakup nečesa ekskluzivnega, dobro razpoloženje, 
brezskrbnost, strokovna oskrba in kvalitetna storitev (SPA, 
wellness, masaže, alternatitvni tretmaji), zadovoljstvo, 
glamping namestitve. 

•	Produkti: The Mag Lifestyle, mesečni newslet-
ter, družbeni mediji, ponudba dodatnih produk-
tov (gifts).
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CILJNE PERSONE / SKUPINE 

KULINARIčNI NAvDUšENCI (fOODIJI)

•	Primarni motiv je vezan na posameznika.

•	Kulinarični foodijji so posamezniki, katerih primarni motiv 
je okusiti in izkusiti kulinarične presežke in morebitne 
novosti v gastronomiji. Pomembno jim je spoznati nekaj 
novega in uživanje. Zanima jih predvsem razisko-
vanje in obisk boljših restavracij. Okusiti želijo 
avtentične in tradicionalen okuse. Vzamejo si  
čas za obisk vinskih kleti, pivovarjev, sirarjev ali drugih 
lokalnih pridelovalcev. Ogledajo so tudi lokalne znameni-
tosti in spoznajo stara mestna jedra. 

•	Pomembno jim je okusiti dobro hrano in pi-
jačo, vzeti si čas zase in za družino, preživl-
janje časa v naravi, saj ceni njene sadove. 

•	Pričakovanja foodijev: sprostitev, bližina, prijetno udobje, 
druženje, pozabiti na vsakdan, zabava, varnost, razva-
janje, preživljanje večerov ob dobri hrani in pijači. 

•	Produkti: The Slovenia gastronomy, The Slo-
venia Wine, The Mag gastronomy, spletna 
stran in družbeni mediji.
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CILJNE PERSONE / SKUPINE 

AKTIvNE DRUŽINE

•	Primarni motiv je vezan na družino.

•	Aktivne družine so skupine, katerim glavni cilj je kvalitet-
no preživljanje prostega časa z družino in zadovoljstvo 
otrok. Njihov sekundarni motiv je umakniti se iz mesta 
v naravo. Zanimajo jih prevsem aktivnosti v naravi. Na 
potovanjih radi izkusijo nekaj novega in spoz-
najo naravno okolje. Obiščejo kraje ali mesta, ki se 
nahajajo v bližini in katera nudijo aktivnosti in oglede 
znamenitosti prilagojene za otroke. 

•	Pomembno jim je druženje, bližina, pov-
ezanost, skupni interesi in zadovoljitev le 
teh, sklepanje kompromisov glede interesov, 
neomejeno gibanje v naravi. 

•	Pričakovanja aktivne družine je povezanost in občutenje 
le-te, družinski mir, aktivno preživljanje prostega časa, 
varnost, priložnosti za aktivnosti, brezskrbnost, ugod-
nost, aktivnosti in programi za otroke, umik od vsak-
danjega stresa, prijaznost osebja, zadovoljstvo otrok, 
udobna namestitev za celotno družino.

•	Produkti: family & Kids Experience, The Mag 
Travel, Events map.
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CILJNE PERSONE / SKUPINE 

POSLOvNI LJUDJE

•	Primarni motiv je vezan na posameznika.

•	Poslovni ljudje predstavljajo posameznike, ki so na 
poslovni poti/obisku. Po navadi je njihov obisk kratek 
in časovno zelo omejen. v največji meri je osre-
dotočen le na točke njegovega poslovnega 
obiska (sestanek, konference, sejmi). Pozorni 
so na raven storitve (hotel, soba, restavracija, bar) in 
ponudbo znotraj hotela (fitnes, wellness). V kolikor jim 
čas dopušča obiščejo boljšo restavracijo in najdejo 
trenutek zase, ki ga izkoristijo za sprostitev. Težje jih je 
pritegniti iz hotelske sobe ali prostora sestankov/konfer-
enc za obisk znamenitosti itd. 

•	Pomembna jim je kakovost storitve v ho-
telu, priložnost za razmišljanje, organizira-
nost, ažurnost dobro razpoloženje, varnost in 
pošteni ljudje, informiranost o splošnih stva-
reh (valuta, jezik, pomembni državni prazniki, 
načini plačevanja, poslovni dogodki in konfer-
ence, lokalni čas). 

•	Pričakovanja poslovnih ljudi so udobna hotelska nas-
tanitev, kakovost storitve v hotelu, dostop do interneta v 
hotelski sobi, mir, kvaliteten javen transport (pravočasne, 
dobre povezave), dobra (hotelska) hrana, ljudje, ki gov-
orijo njihov jezik ali vsaj angleško, nevsiljiv stik z okolico. 

•	Produkti: Concierge map, The Mag Lifestyle, 
darila, newsletter, izobraževanja.
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CILJNE PERSONE / SKUPINE 

HOTELSKI gOSTJE 

•	Primarni motiv je vezan na posameznika ali par.

•	Hotelski gostje so posamezniki, katerim je pomembna 
hotelska/nastanitvena izkušnja. Zanima jih ogled glavnih 
znamenitosti mesta, kjer spoznavajo kulturo in zgodovi-
no. Preferirajo organizirano turo po mestu z vodičem, ki 
govori njihov jezik. Radi se razvajajo v wellnessu 
(po možnosti v hotelu) in dobrih restavracijah. 
Izkoristijo priložnost za nakupovanje. Po naravi 
so esteti, kar pomeni da so pozorni na raven storitve 
(hotel, soba, osebje, udobje, hrana, čistoča). Zadržujejo 
se na krajih, ki so mnogokrat obremenjeni s turisti. 

•	Pomembno jim je, da osebje v hotelu govori 
njegov jezik in so prijazni.

•	Pričakovanja hotelskih gostov: prijaznost osebja, kako-
vost storitve v hotelu, udobna namestitev, razširjena ho-
telska ponudba (wellness, bazen, tretmaji, fitness, room 
service, kontinentalni zajtrk), pobeg od napornega vsak-
dana, varnost, čistoča hotela, dostopnost informacij, 
javni transport. 

•	Produkti: Concierge map, The Slovenia map, 
ponudba produktov (knjige), The Mag Travel, 
Events map. 

•	
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CILJNE PERSONE / SKUPINE 

HORECA 

•	Primarni motiv so posamezniki ali podjetja.

•	HoReCo predstavljajo posamezniki, podjetja ali ponud-
niki storitev/produktov. Njihov glavni motiv je 
privabiti čim večje število kupcev in informi-
ranje novih ter potencialnih kupcev o svoji 
storitvi/priložnostih za nakup. Promoviranje 
svojih storitev in produktov ciljni publiki. Povečanje pre-
poznavnosti podjetja in ohranjanje dobrega ugleda v širši 
javnosti/družbi. 

•	Pomembno jim je, da se predstavijo v vodniku, 
knjigi, na spletu, da so obveščeni o ponud-
bah, novostih ki bi jih morebitno zanimale 
oziroma zadevajo njihovo področje poslovan-
ja, mreženje in spoznavanje ljudi iz sorodne 
stroke, nove poslovne priložnosti in prido-
bivanje idej za trženje preko komunikacijski 
kanalov, izobraževanje o novostih na trgu. 

•	Pričakovanja HoReCe: širjenje novice o njihovi dejav-
nosti, podjetju, produktu, povečanje prodaje ali obiska, 
boljša in povečana prepoznavnost, ugled podjetja, iz-
postavljenost v tisku in na spletu. 

•	Produkti: dogodki, The Mag gastronomy, The 

Slovenia gastronomy, The Slovenia Wine, 
newsletterji, tailor made marketing, darila, 
fotografiranje.

VIR: Valicon za STO, 2016a
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PRODUKTI - TISK

Tematske mape so brezplačno na voljo preko Tur-
istično informacijskih centrov, v hotelih, na naši 
spletni strani  in drugih nastanitvah in frekvent-
nih turističnih točkah v Ljubljani in Sloveniji.  

The Slovenia Map je naš vodič z zemljevidom, kjer 
predstavljamo naše najljubše destinacije po Sloveniji in kaj 
na njih doživeti.

The Slovenia Ljubljana je edinstven vodič po Ljublja-
ni, ki obiskovalcu al ituristu ob obisku ponuja toplo, srč-
no dobrodošlico v upanju, da bodo uživali v vsaki minuti 
preživetega časa v glavnem mestu Slovenije. V vodiču 
predstavljamo najboljša doživetja, ki so obiskovalcem na 
voljo. 

The Slovenia Events je vodič po dogodkih iz cele Slo-
venije, ki izhaja vsak mesec in predstavlja 100 najrazlične-
jših prireditev, razstav, koncertov, predstav, konferenc, 
sejmov in drugih dogodkov vrednih obiska. 

The Slovenia Wine je vodič z zemljevidom,ki služi kot 
kratek pregled slovenske vinske industrije, katera je ena 

izmed najstarejših na svetu in za mnoge še vedno nera-
ziskani prizor. V vodiču predstavljamo vinarje in vinarstva iz 
vseh treh slovenskih vinskih regij.

The Slovenia family je vodič po Sloveniji posebej pri-
pravljen za družine. Zajema prvovrstna doživetja, zanimive 
destinacije in aktivnosti po Sloveniji, atrakcije, prireditve ter 
namige za izlete, ki so namenjene in prilagojene družinam 
z otroci, ki rade aktivno preživljajo prosti čas. Družinska 
doživetja v angleščini s pobarvanko za otroke za odkrivanje 
znamenitosti Slovenije. 

TEMATSKI vODIčI 



16

PRODUKTI - TISK

The Slovenia Concierge je edina trganka, ki je bila na prip-
ravljena s hotelirji ter je na voljo izključno gostom hotelov po 
Sloveniji v štirih regijah (Ljubljana & Osrednja Slovenija, Med-
iteranska Slovenija, Alpska Slovenija in Termalna Panonija).  

CONCIERgE

REvIJA THE MAg

REvIJA THE MAg

Novost v naši ponudbi za leto 2020. Revija z naslovom 
The Mag, ki bo izšla trikrat letno, vsaka izmed treh izdaj 
bo predstavljala eno tematiko, in sicer: Lifestyle, Travel 
in gastronomy. 

The Mag Lifestyle bo predvidoma izšel spomladi in bo 
zajemal modo, dizajn, arhitekturo, življenski stil, lepoto, 
zdravje in delno tudi kulinariko ter potovanja. The Mag 

REvIJA THE MAg

Novost v naši ponudbi za leto 2020. Revija z naslovom Travel bo kot druga edicija revije izšla v poletnem času in 
bo zajemal najbolj atraktivne kraje, prvovrstna doživetja in 
skrite kotičke Slovenije. Dodali bomo tudi okuse Sloveni-
je in življenjsko stilne vsebine. The Mag gastronomy 
edicija bo izšla konec leta in bo predstavljala slovensko 
gastronomijo in kulinarične priložnosti za vsakega. Tudi 
slednja edicija bo zajemala življenjsko stilne vsebine in 
predloge za potovanja oziroma doživetja. 
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ANALITIKA PROfILOv NA DRUŽBENIH OMREŽJIH 

PROfILI DRUŽBENIH OMREŽIJ

Pri The Slovenia se zavedamo pomembnosti prisotnosti na 
družbenih omrežjih. Prepoznavnost blagovne znamke, šte-
vilnih knjig, vodičev, dogodkov in projektov širimo na Face-
booku, Instagramu, Twitterju in LinkedInu. Na družbenih 
omrežjih svoje sledilce obveščamo o novostih, okusih Slo-
venije, lokalnih proizvajalcih produktov, čudesih in lepotah 
dežele, dogodkih in drugem.

Naš glavni in povezovalni profil je THE Slovenia, ki je 
prisoten na vseh prej omenjenih družbenih omrežjih. Tre-
nutna podporna profila sta: The Slovenia gourmet in 
The Slovenia Wonders. Namen prvega profila je pod-
piranje in promocija slovenske kulinarične scene, izvrstnih 
chefov ter drugih kuharskih talentov in deljenje kulinaričnih 
kreacij iz najboljših restavracij, ki so bile izbrane preko na-
cionalnega, neodvisnega in strokovnega izbora najboljših 
slovenskih restavracij (TSRA). Drug profil,  The Slovenia 
Wonders, predstavlja projekt financiran s strani Evropske 
regijske razvojne fundacije in katerega namen je predstavi-
ti integriran turizem, kjer bodo obiskovalci skozi mobilne 
točke imeli priložnost izkusiti Slovenijo z vsemi čuti. 
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ANALITIKA PROfILOv NA DRUŽBENIH OMREŽJIH 

THE SLOvENIA

FaCEbook

Število sledilcev
12.302

Doseg
8.130

Vključenost na objavi
2.602

Starost
18-24 - 14 %, 25-34 - 31 %, 
35-44 - 26 %, 45-54 - 16 %

Spol
55 % ženske, 45 % moški

instagraM

Število sledilcev
13.890

Doseg
11.329

Države
52 % Slovenija, 5 % US, 
4 % Italija, 2 % Hrvaška, 2 % UK

Starost
18-24 - 16 %, 25-34 - 40 %, 
35-44 - 26 %, 45-54 - 11 %

Spol
55 % ženske, 45 % moški



19

ANALITIKA PROfILOv NA DRUŽBENIH OMREŽJIH 

THE SLOvENIA WONDERS

FaCEbook

Število sledilcev
1.047

Doseg
1.728

Starost
18-24 - 4 %, 25-34 - 16 %, 
35-44 - 14 %, 45-54 - 24 %,
55-64 - 20 %

Spol
55 % ženske, 45 % moški

instagraM

Število sledilcev
3.081

Doseg
7.383

Število vtisov
51.006

Države
52 % Slovenija, 5 % Srbija, 
4 % Italija, 3 % US, 2 % Nemčija

Starost
18-24 - 13 %, 25-34 - 38 %, 
35-44 - 28 %, 45-54 13 %

Spol
56 % ženske, 44 % moški
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ANALITIKA PROfILOv NA DRUŽBENIH OMREŽJIH 

THE SLOvENIA gOURMET

FaCEbook

Število sledilcev
636

Doseg
2.993

Starost
18-24 - 5 %, 25-34 - 19 %, 
35-44 - 37 %, 45-54 - 26 %

Spol
47 % ženske, 53 % moški

instagraM

Število sledilcev
2.037

Doseg
14.892

Število vtisov
40.943

Države
65 % Slovenija, 4 % Hrvaška, 
3 % US, 3 % Italija, 2 % Srbija

Starost
18-24 - 15 %, 25-34 - 36 %, 
35-44 - 29 %, 45-54 13 %

Spol
55 % ženske, 45 % moški
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PREgLED ANALITIKE SPLETNE STRANI

PREgLED ANALITIKE SPLETNE STRANI

WWW.tHE-sloVEnia.CoM

Ogledov strani
207.103

Države obiskovalcev
49 % Slovenija, 13 % US, 23 % UK, 2 % Nemčija, 
2 % Hrvaška, 2 % Italija

Starost
18-24 - 5 %, 25-34 - 29 %, 35-44 - 24 %, 
45-54 16 %, 55-64 13 %, 65 + 10 %

Spol
55 % ženske, 45 % moški

Zanimanja
potovanja, kulinarika, nakupovanje, novice, lifestyle, beauty 
in wellness, sport in fi tness, zabava, outdoors in business.
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DOgODKI

DOgODKI ZA NEPOZABNA DOŽIvETJA, Z JASNO vIZIJO IN CILJEM TER  
ZA RAZLIčNE CILJNE SKUPINE

THE Slovenia Events je sinonim za naše dogodke: 
nepozabna gastronomska doživetja, kjer se prepletajo 
lep ambient, vrhunski chefi in njihove kulinarične kreacije, 
vrhunska vina ter ekskluzivnost. Naši lastni dogodki pa so 
tudi pomemben podporni steber tiskanim izdajam vodičem 
in knjig. 

Po potrebi, pa organiziramo tudi custom made dogodke za 
naročnike, ki so prilagojeni njihovim potrebam in zahtevam. 

The Slovenia Restaurant Awards (5. 5. 2020)
Izbor najboljših slovenskih restavracij 

The Slovenia Young Chef (29. 1. 2020)
Izbor prvega The Slovenia Young Chefa 

International Women’s Day (7. in 8. 3. 2020)
Vikend gastronomsko in turistično razvajanje za ženske in 
njihove partnerje 

Best of Ljubljana 
Izbor najboljših v prestolnici v šestih kategorijah (Best of 
Culture; Shopping; Spring; Summer; Restaurants; Nightlife)

food Truck 
Gastronomija na kolesih; festivali 

Okrogle mize in novinarske konference 
PR dogodek ob lansiranju lastnih knjig, okrogle mize na 
sejmu Alpe Adria 

Dogodki po meri 
Ekskluzivne večerje pri zmagovalnih Chefih izbora The Slo-
venia Restaurant Awards
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DOgODKI - TSRA

THE SLOvENIA RESTAURANT AWARDS 

The Slovenia Restaurant Awards (TSRA) je na-
cionalni, strokovni in neodvisni izbor najboljših slovenskih 
restavracij, ki bo letos potekalo že četrto leto zapored. 

Namen izbora je širši javnosti, tako domači kot tuji, pred-
staviti pestro kulinarično ponudbo, ki jo ponujajo najboljši 
pri nas.

Izbor ponuja pestro celodnevno dogajanje v sklopu katere-
ga združujemo naslednje mikro dogodke: 

•	gostinec 4.0 Masterclass & slovenski zajtrk: 
Fotografska delavnica ob slovenskem zajtrku. Sledijo 
kratka case study predavanja s strokovnjaki različnih 
področji na temo digitalnega marketinga, družbenih 
omrežij, njihovih prednosti, koristi za sam posel.   

•	gostilna Slovenije POP UP: Čas za druženje ter 
kosilo, kjer smo združili predstavnike znamke Gostilna 
Slovenija, vinarje ter lokalne ponudnike gastronomije. 

•	Razglasitev zmagovalcev TSRA: Podelitev 
priznanj najboljšim v posameznih kategorijah.

•	The Slovenia Dinner: Najdražja večerja v Sloveniji 
z najboljšimi slovenskimi chefi. Nepozabna kulinarična 
izkušnja in odlIčna priložnost za mreženje.  

THE
SLOVENIA
RESTAURANT
AWARDS2019

THE
SLOVENIA
RESTAURANT
AWARDS2019
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DOgODKI - TSRA

Medijska pokritost dogodka The Slovenia 
Restaurant Awards je dosegla več kot 350.000 € 
medijskega prostora! 

Število udeležencev dogodka: +550 

Tv
•	prenos “v živo” podelitev TSRA si je ogledalo več kot 

30.000 gledalcev,
•	poročanje o izboru na POP TV v oddaji 24 ur zvečer 

ogledalo več kot 95.000 gledalcev,
•	prispevek o  izboru na PLANET TV v oddaji Planet Danes 

si je ogledalo približno 23.000 gledalcev,
•	prispevek o izboru na RTV v oddaji Na lepše ogledalo 

več kot 91.000 gledalcev.

SPLET IN DRUŽBENI MEDIJI 
•	Napoved in poročanje o dogodku je objavilo več kot 

94 spletnih medijev.
•	na Instagramu so uporabniki pod označbo #TSRA delili 

na več kot 5.630 objav.
•	Preko družbenih omrežij smo dosegli več kot 50.000 

uporabnikov.

DOSEg

THE
SLOVENIA
RESTAURANT
AWARDS2019

THE
SLOVENIA
RESTAURANT
AWARDS2019
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DOgODKI - TSRA

TISK 

•	Poročanje o dogodku je objavilo več kot 40 tiskanih 
medijev iz celotne Slovenije. 

KOMUNIKACIJSKI KANALI
•	Mailing B2C: 10.000 naslovov 

•	Facebook The Slovenia: 12.000 sledilcev 

•	 Instagram The Slovenia: 13.200 sledilcev 

•	Facebook The Slovenia Gourmet (NOV PROFIL):  
1.000 sledilcev 

•	 Instagram The Slovenia Gourmet (NOV PROFIL):  
500 sledilcev 

•	Spletna stran: https://the-slovenia.com/sl/tsra-restau-
rant-awards/   

THE
SLOVENIA
RESTAURANT
AWARDS2019

THE
SLOVENIA
RESTAURANT
AWARDS2019

DOSEg



26

PRODUKTI - KNJIgE

THE SLOvENIA BOOK EXPO EDITION
Ta prenovljena izdaja knjige The Slovenia je namen-
jena predstavitvi Slovenije na EXPO 2020 Dubai. Top 
100 EXPO Limited Edition vam prinaša 10 ekskluz-
ivnih intervjujev in predstavitev nekaterih najuspešnejših 
Slovencev. Ti so Ajda Cuderman, Ana Roš, Iza Sia Login, 
Iztok Altbauer, Janez Bogataj, Janez Škrabec, Maja Pak, 
Robert Klun in Sonja Šmuc. 

THE SLOvENIA BOOK
Knjiga The Slovenia Book je polna nasvetov naših iz-
kušenih tujih novinarjev, ki živijo v Sloveniji. Ni važno, za 
katero pot se odpravljate, The Slovenia Book je odličen 

spremljevalec na vsakem obisku Slovenije in odličen 
spominek, ki ga lahko vzamete s seboj domov.

THE SLOvENIA BOOK WOMAN`S EDITION
Ta edinstvena izdaja knjige The Slovenia, prikazu-
je, kako zelo raznolika je Slovenija. The Slovenia 
Woman`s Edition vam prinaša 15 ekskluzivnih in-
tervjujev in predstavitev nekaterih najvplivnejših žensk 
v Sloveniji. Te ženske so Ajša Vodnik, Ana Roš, Dani-
ca Purg, Irena Kos, Iza Login, Jerca Legan Cvikl, Ka-
tarina Čas, Ksenja Benedetti, Laura Unuk, Maja Mikek, 
Maja Pak, Marta Kos, Mateja Benedetti, Sonja Šmuc 
in Uršula Cetinski

KNJIgE
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PRODUKTI - KNJIgE

THE SLOvENIA LAKES
Knjiga predstavlja globoko in edinstveno odo slovenskim 
jezerom. Avtorica knjige je Manca Korelc, slovensko 
dekle, ki se je odločilo, da bo s kolesom obiskalo vsa slov-
enska jezera. Od navdiha tisočerih jezer, ki so razkropljeni 
po celi državi, je Manca skrbno izbrala 101 jezero, ki bi 
jih moral obiskati vsak Slovenec. Ko boste prebrali knjigo, 
boste vedeli vse o slovenskih jezerih (in še malo o Manci) 
in dobili navdih, da jih raziščete.

THE SLOvENIA RESTAURANTS: TOP 201
V knjigi The Slovenia Restaurants so zbrane najboljše 
slovenske restavracije, kuharji in jedi. Najboljše restavracije 
po vsej Sloveniji smo razkrili v obsežnem vodniku o najbol-
jših regionalnih in nacionalnih restavracijah v Sloveniji. Knji-
ga je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

THE SLOvENIA WINE: TOP 125 EXPERIENCES
Potem, ko smo skoraj desetletje preizkušali vino in obis-
kovali edinstvene destinacije v vseh treh vinskih regi-
jah in 9 vinskih okrožjih Slovenije, smo končno 
združili vse svoje najljubše izkušnje, povezane z vinom, v 
eno priročno knjigo. V knjigi bralcem predstavljamo kako 
kvalitetno preživeti v slikovitih vaseh ob vinogradih z do-
brim kozarcem vina. 

THE LJUBLJANA BOOK
Z isto ekipo, ki že od leta 2008 izdaja priznano knji-
go, The Slovenia Book, in številne regionalne vodnik ter 
mape, s ponosom predstavljamo Ljubljansko knji-
go. Spoznajte in doživite najboljše iz zelene slovenske 
prestolnice v enem elegantnem paketu!
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PRODUKTI - KOLEDAR IZDAJ

Januar

ALPE ADRIA 
Fair CONCIERGE

Februar

EvENTS 
Februar-Marec

Avgust

EvENTS 
Avgust

September

EvENTS 
September

Oktober

EvENTS 
Oktober

December

THE MAg
GASTRONOMY

EvENTS 
December-Januar

CONCIERgE 
Ljubljana & Central Slovenia 

Winter

Marec

LJUBLJANA 
MAP

April

EvENTS 
April

fAMILY

THE MAg 
LIFESTYLE

Julij

EvENTS 
Julij

THE MAg
TRAVEL

CONCIERgE 
Termal Pannonia / 

Ljubljana & Central Slovenia Winter/
 Alpine Slovenia / 

Mediterranean Slovenia

Maj

EvENTS 
Maj

Junij

EvENTS 
Junij

SLOvENIA 
MAP

November

EvENTS 
November

WINE MAP

Winter
100.000
izvodov

100.000
izvodov

2020
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MARKETINg

TAILOR MADE MARKETINg
Vaš digitalni gost - naša skrb!

Pri podrobni letošnji strokovni analizi več kot 250 restavracij 
v Sloveniji smo odkrili, da le 14 restavracij doseže več kot 
2.500 sledilcev na Instagramu in še manj jih redno obja-
vlja v angleščini. Sedaj je pravi trenutek, da se pridružite 
najboljšim! 

Kombinacija dobrega uredniškega načrta, odziv zbujajočih 
unikatnih besedil in privlačnih slikovnih ter video elemen-
tov je univerzalen recept za uspeh na družbenih omrežjih. 
Zagotovo želite, da o vaši zanimivi kulinarični ponudbi in 
dogodkih izve več ljudi in da lahko zaradi tega pritegnete 
še več obiskovalcev. Dovolite nam, da vam pomagamo na 
poti do tega digitalnega cilja.

So vam družbena omrežja novost in vas misel na vodenje 
poslovnih profilov odbija? Potem smo mi naslov za pravo 
rešitev.

Morda imate tudi vi sami sveže ideje, kreativo in smisel za 
objave, ki bi privabile pozornost pravih ljudi, pa ne veste, 
kako in kje začeti. In morda veste tudi, kako uspešno voditi 
družabna omrežja, pa preprosto nimate časa.

Za vas smo pripravili tri opcije paketov za vodenje in upra-
vljanje z družbenimi omrežji posebej za gostinsko, turistič-
no ali katero drugo dejavnost. Naj se vaša digitalna pot z 
našo pomočjo prične in izboljša!
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MARKETINg

PAKETI ZA vODENJE DRUŽBENIH OMREŽIJ
Vaš digitalni gost - naša skrb!Vaš digitalni gost - naša skrb!

fACEBOOK IN INSTAgRAM

paket S paket M paket L

Letna strategija digitalne prisotnosti

Vzpostavitev poslovnega profila

Mesečni uredniški koledar načrtovanih objav in kampanj

Redna komunikacija z uporabniki na profilu

Mesečno poročilo in analiza profila

Število objav na mesec 8 18 30

Število animiranih objav na mesec 2 5

Priprava nagradnih iger *

Obdelava prejetega slikovnega materiala **

Obdelava prejetega video materiala ***

Unikatne objave iz lokacije

Že vključeno plačano sponzoriranje objav 50 € 100 €

GARANCIJA: število sledilcev 1.000 2.000

CENA PAKETA / MESEC 290 € 490 € 690 €
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MARKETINg

Vaš digitalni gost - naša skrb!

Ob sklenitvi letne pogodbe za paket M ali XL vam podarimo  
storitve v vrednosti 2.000€ GRATIS:

•	Slikanje: 100 profesionalnih obdelanih fotografij in styling,  
potni stroški (v vrednosti 600€)

•	Oblikovanje: digitalnih oglasov in profilnih slik  
(vrednost 400€)

•	Oglaševanje: vključeno oglaševanje v vrednosti  
1.000€/letno v naših digitalnih medijih

•	50% popust pri snemanju promo videa

•	50% popust pri naših nadaljnjih izobraževanjih
 

DODATNO:

* Za nagrade je odgovoren naročnik.

** Naročnik pošilja slikovno gradivo do dogovorjenega roka v mesecu.

*** Naročnik pošlje video gradivo do dogovorjenega roka v mesecu.
 

Za več informacij pišite na info@the-slovenia.com ali pokličite +386 30 706 000


