
Kontakt: Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. 
01 89 62 714; info@razvoj.si; www.razvoj.si 

 

MINI PAKET:  

� OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE* 

� oblikovanje in tisk VIZITK (100 kom, 85x55mm, obojestransko barvno, predlog + manjši popravki + 

priprava na tisk)             

� oblikovanje in tehnična zasnova statične slovenske SPLETNE STRANI brez zavihkov  

� letna tehnična podpora spletne strani (gostovanje, domena, 2 uri tehnične pomoči) 

� OBJAVA OSNOVNIH PODATKOV V REGISTRU PODJETNIKOV na spletni strani www.srce-slovenije.si 

        

Vrednost paketa: 380 EUR (neto)  

OSNOVNI PAKET:  

� PRIPRAVA OSNOVNIH GRADNIKOV ZGODBE – opredelitev vrednot, poslanstva, vizije in ciljev; določitev 

ključnih sporočil in komunikacijskega tona (izbrano besedišče in podobe)    

� ZAPIS BESEDIL za predstavitveni letak, vizitko in enostavno spletno stran    

� OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE* 

• oblikovanje VIZITK (85x55mm, obojestransko barvno, predlog + manjši popravki + priprava na tisk) 

             

• oblikovanje LETAKOV  (1/3 A4 ali A5, obojestransko barvno, predlog + manjši popravki + priprava na 

tisk)              

• oblikovanje EMBALAŽE: nalepk/etiket (predlog 1 izvedbe + manjši popravki) ali nalepka V Srcu 

Slovenije           

• oblikovanje in tehnična zasnova slovenske SPLETNE STRANI: enostavna grafična predloga, statična 

spletna stran s 4 zavihki, fotogalerija z 20 fotografijami (fotografije prispeva naročnik)    

• letna tehnična podpora spletne strani (gostovanje, domena, 2 uri tehnične pomoči)   

    

� OBJAVA OSNOVNIH PODATKOV V REGISTRU PODJETNIKOV na spletni strani www.srce-slovenije.si 

      

Vrednost paketa: že od 1.230 EUR (neto)  

*opcijsko je povsod brezplačno grafično umeščena tudi znamka Srce Slovenije z logotipom »V Srcu Slovenije« 

 

        

Pri odločitvi za vstop na trg je pomembno, da svoj izdelek (ali 

storitev) naredimo prepoznaven, ločljiv  od ostalih, z ustrezno 

podobo in  izvirnim sporočilom.  

Stojimo vam ob strani pri snovanju vaše edinstvene zgodbe. Z 

zasnovo koncepta, ključnih sporočil, celostne grafične podobe, z 

oblikovanjem embalaže, spletne predstavitve in drugih  

komunikacijskih elementov.  

Za vas smo pripravili 3 pakete, s katerimi želimo vašo ponudbo 

čim bolj približati kupcem, vam zagotoviti večjo prepoznavnost 

na trgu in odpirati nove prodajne poti. Možnosti  prilagajanja 

vašim potrebam znotraj paketov so številne. 



Kontakt: Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. 
     01 89 62 714; info@razvoj.si; www.razvoj.si 

 

NAPREDNI PAKET:  

� PRIPRAVA OSNOVNIH GRADNIKOV ZGODBE – opredelitev vrednot, poslanstva, vizije in ciljev; določitev 

ključnih sporočil in komunikacijskega tona (izbrano besedišče in podobe)  

� ZAPIS BESEDIL za predstavitveni letak, vizitko in napredno spletno stran, ki vključuje nabor referenc, 

celovito predstavitev ponudbe ter vsebinsko pripravo 10 aktualnih novic  

� OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE* 

• oblikovanje LOGOTIPA ( 3 predlogi)       

• oblikovanje VIZITK (85x55mm, obojestransko barvno, predlog + manjši popravki + priprava na tisk) 

• oblikovanje LETAKOV (1/3 A4 ali A5, obojestransko barvno, predlog + manjši popravki + priprava na 

tisk)            

• oblikovanje EMBALAŽE: nalepk/etiket (predlog 2 izvedb + manjši popravki) ali nalepka V Srcu 

Slovenije      

• izdelava profesionalnih FOTOGRAFIJ, 50 fotografij na CD-ju     

• oblikovanje in tehnična zasnova slovenske SPLETNE STRANI: unikatna  grafična predloga, dinamična 

spletna stran s 6 področji in neomejeno podpodročji, fotogalerije, kontaktni obrazec, novice, lista 

kontaktov, povezava na FB, optimizacija za iskalnike          

• letna tehnična podpora spletne strani (gostovanje, domena, 2 uri tehnične pomoči)   

    

� OBJAVA OSNOVNIH PODATKOV V REGISTRU PODJETNIKOV na spletni strani www.srce-slovenije.si 

      

Vrednost paketa: 3.240 EUR (neto)  

*opcijsko je povsod brezplačno grafično umeščena tudi znamka Srce Slovenije z logotipom »V Srcu Slovenije« 

»Pomembno je, kako nagovorimo svoje kupce. Kako nas 

prepoznajo in kako najdejo. Mi smo si že v začetku izdelali 

celostno grafično podobo. Dobro smo označili našo 

kmetijo, da jo ljudje lahko opazijo in najdejo. Tudi na 

sejmih poskrbimo za prepoznavnost. Uporabimo naš 

logotip, opremimo stojnice na izviren način. Tudi v 

trgovinah naši izdelki izstopajo, ker so enovito označeni.« 

Kmetija Erjavec 



RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE VAM NUDI TUDI DRUGE STORITVE:  

� promocija in trženje na turističnih sejmih in drugih dogodkih 

� vključevanje v obstoječe turistične produkte (kolesarske poti, počivališča za avtodome, mobilne aplikacije) 

� prijave na razpise in natečaje 

� usposabljanja in izobraževanja s področja podjetništva in inovativnosti, turizma, dediščine ter kmetijstva  

� organizacijo in izvedbo dogodkov, ki vključuje celostno koordinacijo, promocijske ter PR aktivnosti (kontakti 

� z mediji, napovedi za medije, sporočila za javnost)  

� prevajanje promocijskih materialov in besedil v angleški jezik 

� oglaševanje na spletni strani Srca Slovenije www.srce-slovenije.si in v elektronskem časopisu »Srce 

Slovenije Info«, ki je mesečno posredovan na preko 1.500 e-naslovov 

� pripravo komunikacijskih in poslovnih načrtov (vsebinski in finančni del)  

� optimizacijo poslovnega modela podjetja ali organizacije 

� uvajanje ciljnega vodenja v podjetju 

� analize obstoječih in potencialnih strank (segmentacije strank) 

� izdelavo vlog za vpis v Register žive dediščine  

� izvajanje postopkov registracij in statusnih sprememb za s. p. in d. o. o. 

� svetovanje za registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah  

� oblikovanje izhodiščnih poslovnih listin: računi, ponudbe, naročilnice, potni nalogi 

�  brezplačno svetovanje za izbor primerne banke za vaše podjetje 

 

ZAČNIMO PRI SEBI 

Kot podjetniki si sami postavljamo temelje svojega poslovanja. Sami prevzemamo odgovornost za 

odločitve, za uspehe in za neuspehe. Zato je prav, da pri sebi izoblikujemo odgovore na nekaj vprašanj, ki 

nam bodo pomagali pri snovanju poslovne zgodbe.  

Pri tem vam pomagamo Aleksandra, Ana, Gašper, Gregor, Janja, Mija, Mitja, Mojca, Mojca, Monika, Saša, 

Suzana, Špela in Tina, skupaj s številčno mrežo zunanjih strokovnjakov. 

 

»Ker povezani dosežemo več kot sami. Biti del Srca, pomeni biti močnejši.« 

 


