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Kako se začne…zaključuje in nadaljuje

� …Trenutek prostega časa

� Domišljija, foto,video, spomin,katalog

� Odločitev, odhod na doživetje 

� Prihod v svet sanj, predstave oz. pričakovanj        
storitev        gostoljubnost

� Odnos do gosta, potnika, turista         uresničevanje sanj        
tematski dogodki        povezovanje na vseh ravneh         
dober občutek vseh povezanih

� Odhod v vsakdanjost, spomin

� Trenutek prostega časa…
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Trenutek prostega časa



Domišljija



Foto, video - spomin, katalog

http://www.youtube.com/watch?v=vazS
W4I9w2E&feature=player_embedded



Odločitev – odhod na doživetje

Vir: 
http://www.lokalno.si/2012/06/09/80865/zgod
ba/Odkrijte_Srce_Slovenije_z_avtodomom/Fot
o: Mojca Hauptman



Prihod v svet sanj- predstave in 
pričakovanj

TURISTI, GOSTI, POTNIKI

POSTREŠČKI

PREVOZNIKI

LOKALNO OKOLJE

VODNIKI  IN ANIMATORJI TURISTIČNI AGENTI

PREBIVALCI

TURISTIČNI PONUDNIKIORGANIZATORJI TURIZMA



Odnos do gosta, potnika, turista = STORITEV
� neotipljivost storitve
� ocenljivost storitve
� ocena je odvisna od tistega, ki 

jo ocenjuje, in od situacije, v 
kateri je

� neizmerljivost
� storitve se ne da  

standardizirati (vsakemu 
človeku je lastna)

� storitev je čustveno ne umsko 
dejanje

� storitev se lahko  prodaja, 
vendar je ne moremo zaviti v 
papir
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Odnos do gosta, potnika, turista
� Prične se s prihodom gosta

� Oseben pristop olajša gostu 
vstop v tuje okolje

� Prisrčnost pomeni toplo 
okolje vašega hotela

� Odločilen je prvi vtis

� Drugi vtis je prepozen

� “Halo efekt”
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Gosti – aktivni, pasivni, trend, družinski
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Uresničevanje pričakovanj …tesna  
prepletenost konkurenčnih ponudnikov

� TEMATSKI DOGODKI: 
znanje,spretnosti,razumev
anje,vljudnost,poslušanje, 
nasmeh,motivacija 

� TRIJE ELEMENTI 
ZAUPANJA: samopodoba, 
razvoj moči in trening 
misli



Trije elementi zaupanja

1. Samopodoba: Ko človek 
razmišlja v slikah in v celoti, 
vidi podobo, ki je v 
harmoniji. Kakšna slika se 
vam pojavi, ko pomislite 
nase? 



Tematski dogodki
� Usklajeni z okoljem

� Avtentični

� Izvirni

� Domišljijski

� Motivacijski

� Nepozabni

� Polni smeha

� Hvaležnosti

� Ljubeznivosti http://www.hoteltriglavbled.si/



Trije elementi zaupanja

2.  Razvoj moči: Ko človek 
popolnoma pozabi slabosti 
in se koncentrira le na svoje 
moči, izboljšuje tisto, kar že 
itak počne dobro…in postaja 
Mojster.



Trije elementi zaupanja

3. Trening misli:V vsakem človeku 
je nekaj dobrega, česar sami  ni 
sposoben videti. Odklonitev 
vsakršnega prišepetavanja, ki bi 
vplivalo na vašo odločitev, kako 
boste videli določeno osebo in 
kako boste z njo komunicirali. 
Iskanje ljubezni v vsakem človeku 
spominja na star pregovor:«Tisto, 
kar iščete, tisto boste našli.«



Medsebojna povezanost akterjev v turizmu



Primeri
� Medsebojna povezanost – naloge posameznih dvojic

� POTNIKI: POTOVALNI AGENTI

� POTOVALNI AGENTI : HOTELSKI ZAPOSLENI  

� HOTELSKI ZAPOSLENI: VODSTVENI KADRI

� VODSTVENI KADRI : PARTNERJI  V TURIZMU

� LOKALNA SKUPNOST: PONUDNIKI



Skupna vizija
� osredotočanje na vrednote

� skupna smer je zagotovljena

� zmanjšuje ali izniči obsojanje 
preteklosti

� energija za spremembo

� dviguje pričakovanja

� “Seveda…ampak”
izničevalec

� Človeško lepilo



Vrednost vizije - PREDANOST

� Brez skupne vizije 
postane turistični, 
hotelski, gostinski 
sistem le zbirka malih 
industrij, ki delujejo v 
izolaciji pod isto streho. 
Vizija v akciji menja 
filozofije starih sistemov 
pod novo streho.



Izgrajevanje predanosti

� zaupanje

� zanos / ustvarjalno vznemirjenje

� jasna komunikacija

� visoko pričakovanje

� nizek “ego”/ visoki rezultati

� odpornost



Največja ustvarjalnost

� Ob minimalnih motnjah

� Ko je okolje v harmoniji

� Ko poznamo svoje delo in 
cilje

� Ko nas dovolj dela

� Ko hitro opravimo z 
majhnimi težavami

� Ko lahko razmišljamo s svojo 
glavo in smo slišani ter 
upoštevani

Največja soustvarjalnost

� Ob zaupanju

� Skupni viziji

� Prepoznanih mentalnih 
modelih

� Želji po novem ustvarjanju in 
prepoznavanju ljudi

� Delitev in realizacija idej
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Zadovoljni in soustvarjalno razpoloženi deležniki 
vizije – ponudniki, povpraševalci, lokalne skupnosti…



Zadovoljni in soustvarjalno razpoloženi deležniki 
v turizmu

Vodenje ustvarjalnih skupin 
ponudnikov

� fleksibilnost
� Treningi in rast
� Delitev dela
� V preteklosti je bila 

pomembna opaznost, danes 
pomeni največ celovit odnos 
do turista ali gosta

� Vse je skupina - ni 
individualne slave

� Pozornost in delavnost

Zadovoljni gost se vrača
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Trenutek prostega časa
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