»Turizem je najbolj
lokalni proizvod, ki
se trži najbolj
globalno.«

TURIZEM USTVARJA DELOVNA MESTA TAM KJER TURISTI DOŽIVLJAJO
TURISTIČNO PONUDBO, TAM KJER
PODJETNIKI DANOSTI SPREMINJAJO V
PRILOŽNOSTI ...
V LOKALNI SKUPNOSTI.
USTVARITE IN POSPEŠUJTE OKOLJE IN
POGOJE ZA RAZVOJ TURIZMA. PONUJAMO VAM UČINKOVIT NAČIN ZA TO.
Informativna ponudba za:
V celoti, potrebam značilnostim, danostim in ekonomskim
možnostim Vaše lokalne skupnosti, prilagojeno strokovno
in izvedbeno sodelovanje pri usposabljanju in svetovanju
Županom/Županjam, njihovim sodelavcem, razvojnim agencijam, podjetnikom in občanom na področju učinkovitega razvoja, trženja, zagona in poslovanja turistične dejavnosti.

Peter Vesenjak - direktor in ustanovitelj
družbe Hosting d.o.o.

Povabilo k sodelovanju

Spoštovani,
Ne le, temveč predvsem, v času gospodarske krize in njenih negativnih posledic je s strani vodij in odgovornih v
javnem sektorju, predvsem na lokalni ravni, tam kjer turizem nastaja, čas in potreba, da v svojem okolju najdejo,
zberejo in motivirajo ljudi, ki imajo sposobnosti, voljo in vztrajnost, da predvsem z lastnimi močmi in znanjem
spodbudijo razvoj turistične dejavnosti, odprejo številne možnosti, se v največji možni meri internacionalizirajo in s tem valorizirajo danosti svojega okolja. Le perspektivno, dejavno, ustrezno in pravilno usposobljeno
in motivirano človeško okolje bo, ob naravnih in kulturnih danostih, privlačno tudi za vlaganje domačega ali
mednarodnega kapitala, ki bo nato ustvarjal nova delovna mesta, ekonomsko uspešnost in kvaliteto življenja
lokalnega okolja. Za to pa ni več veliko časa.
Zaustavitev razvojnih razmišljanj in aktivnosti na področju turizma v času krize bi bilo pogubno za družbeno in
ekonomsko okolje, še posebej v krajih, ki razpolagajo z danostmi in priložnostmi primernimi za razvoj enega
najbolj smiselnih gospodarskih pojavov za razvoj naše dežele. Po drugi strani pa omejena sredstva narekujejo
izredno previdnost in racionalnost pri stroških spodbujanja razvoja. Razvoj turizma je možno spodbujati tudi brez
prevelikega obremenjevanja proračunskih sredstev. Najbolj pomembno je zastaviti pravilne cilje, aktivnosti za realizacijo ciljev in motivirati ter usposobiti ljudi za spodbujanje razvoja turizma. Kot bistveno posledico pa seveda
spodbuditi podjetniško dejavnost in privlačnost za vlaganje kapitala v turistično dejavnost in razviti projekte in
priložnosti za katere bo obstajal interes zasebnega kapitala.
PONUJAMO VAM NAŠE SPECIALISTIČNO ZNANJE IN DOLGOLETNE OPERATIVNE IZKUŠNJE PRI RAZVOJU TURIZMA V
TURISTIČNIH DESTINACIJAH, SVETOVANJU RAZVOJNIM AGENCIJAM, PROJEKTIH SODELOVANJA JAVNEGA IN ZASEBNEGA SEKTORJA, RAZVOJU JAVNIH IN ZASEBNIH NALOŽBENIH PROJEKTOV IN KONKRETNEM POSLOVANJU TURISTIČNE DEJAVNOSTI NA
PODJETNIŠKI RAVNI. PONUJAMO VAM MOŽNOST, DA NAŠE ZNANJE IN IZKUŠNJE PRENESEMO VAM VAŠIM SODELAVCEM IN
TISTIM VAŠIM OBČANOM IN PODJETNIKOM, KI PREDSTAVLJAJO JEDRO RAZVOJA TURIZMA IN TURISTIČNE DEJAVNOSTI. ZA TA
NAMEN SMO OBLIKOVALI PROGRAM OPERATIVNEGA SVETOVANJA, KI GA BOMO POSEBEJ PRILAGODILI VAŠIM KONKRETNIM
POTREBAM, LJUDEM IN PROJEKTOM, KI PREDSTAVLJAJO PRIORITETO V RAZVOJU TURISTIČNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU VAŠE
OBČINE.
Naš cilj predlaganega sodelovanja z Vami je maksimalen in čim hitrejši dvig privlačnosti in prepoznavnosti Vaše
destinacije, izboljšanje poslovanja in perspektivnost gospodarskih subjektov povezanih s turizmom, odpiranje
novih razvojnih in naložbenih priložnosti v turizmu, ohranjanje obstoječih in generiranje novih delovnih mest
in s tem tudi dvig kvalitete življenja Vaših občanov.

								

Peter Vesenjak
Direktor skupine Hosting

Povabilo k sodelovanju
Kaj konkretno vam ponujamo kot rešitev?
V nadaljevanju Vam predstavljamo ponudbo, ki smo jo na podlagi strokovne usposobljenosti in konkretnih izkušenj na področju razvoja, poslovanja, upravljanja in trženja turistične ponudbe, sestavili in prepoznali kot potrebno in uspešno za generiranje pozitivnih učinkov na področju turizma in posledičnega
vpliva na gospodarsko rast v lokalnih skupnostih oz. turističnih destinacijah, povsem po meri vaše
destinacije.
Zato skupina Hosting, na podlagi bogatih izkušenj, lastnega znanja in mednarodnih povezav in
partnerstev, ponuja Vaši lokalni skupnosti posebno specializirano svetovalno ponudbo, ki jo bomo po
pogovoru z Vami in Vašimi sodelavci in subjekti povezanimi s turizmom, oblikovali povsem po Vaši meri
in potrebah. Naš predlog korakov za vzpostavitev tovrstnega sodelovanja je naslednji:

Naš predlog in ponudba za skupno
sodelovanje sta naslednja:

A. Po preučitvi tega našega predloga nas povabite na kratek sestanek z ožjo skupino vaših
sodelavcev na katerem bomo prisluhnili vašim ciljem, težavam s katerimi se soočate in
potrebam na področju razvoja in uspešnega trženja turizma. Na tem sestanku vam bomo
predstavili tudi naše strokovne poglede in izkušnje ter prvo mnenje glede stanja na področju
turizma na območju vaše občine in možnih rešitev v prihodnje.

B. Po opravljenem uvodnem sestanku Vam bomo poslali konkreten predlog svetovalnih storitev za podporo doseganju Vaših ciljev in odpravljanju težav na področju razvoja
turizma, ki smo jih skupaj zaznali na prvem sestanku. Svetovalne storitve, ki Vam jih bomo
ponudili bodo v obliki svetovalnih ur oz. svetovalnih dni oz. posebnih, v celoti Vašim
potrebam prilagojenih, učinkovitih programov usposabljanja. Te storitve bomo izvedli
na način svetovanja Vam, vašim sodelavcem oz. posebej pripravljenega modula izvedbenega specialističnega usposabljanja in vodenja subjektov s področja turizma v Vaši občini za
konkretne projekte in aktivnosti za katere bomo skupaj ugotovili da so potrebne in prioritetne.

C. Po uskladitvi in Vaši potrditvi naše ponudbe bomo takoj pričeli z izvajanjem dogovorjenih
aktivnosti po vnaprej oblikovanem terminskem programu. Pogodba, ki jo bomo sestavili in
podpisali za izvajanje dogovorjenih svetovalnih aktivnosti bo omogočala, da svetovalne
storitve kadarkoli prekinete v kolikor naše svetovalne storitve ne bodo učinkovite oz. ne
boste zadovoljni z izvajanjem dogovorjenih aktivnosti. Za izvedbo dogovorjenih in izvedenih storitev se bomo dogovorili tudi za posebej, Vašim možnostim prilagojene plačilne
pogoje.

D. Možne oblike strokovnega, specialističnega izvedbenega svetovanje, ki jih lahko povsem
prilagodimo Vašim potrebam so okvirno naslednje:

a. Strokovno, specialistično svetovanje, kot podpora odločanju in operativnemu delovanju na področju turistične dejavnosti, za javni (občinska uprava, Župan, javni zavod, razvojna agencija, javne službe, ipd.) ali zasebni sektor (hotelirji, gostinci, investitorji, organizatorji prireditev, ipd.) ali javni-zasebna združenja, za posamezno ali več specializiranih
področij, ki se izvaja v obliki svetovalnih ur oz. svetovalnih dni v obsegu, prilagojeno cilju in
namenu svetovanja do preklica ali za točno določeno obdobje po vnaprej določenem urniku
ali na vpoklic.

b. Organizacija izredno intenzivnega specialističnega, strokovnega usposabljanja za
manjšo ali večjo skupino subjektov Vaše občine na teme in vsebine, ki jih skupaj določimo
kot potrebne in primerne. Sestavi se intenziven in zelo operativen program usposabljanja
(ki po potrebi lahko vključuje tudi strokovni obisk v tujini oz./ali delavnico na primerni lokaciji v Sloveniji) v trajanju povprečno od 1 seminarskega dneva do 5, po potrebi pa tudi več,
seminarskih dni, na katerem Vam bomo v ustreznem timu strokovnjakov zelo intenzivno in
učinkovito podali vsa bistvena znanja in rešitve potrebne za doseganje Vaših ciljev.

c. Vodenje zagona delovanja destinacijske turistične organizacije (DMC, LTO, RDO, ipd.)
ali drugega projekta s področja turizma s stalno prisotnostjo in delovnim usposabljanjem
vodje in/ali ožjega tima (ki ga določite Vi), ki ga pripravimo na dolgoročno uspešno nadaljnje delo. V tem primeru gre za čas angažiranja od 3 mesecev do 1 leta (odvisno od dogovorjenega programa dela in ciljev, ki jih želimo doseči).

d. Podjetniško svetovanje gospodarskim subjektom s področja turizma na področju
trženja, vodenja, organizacije poslovanja, financiranja in razvoja naložbenih projektov.
Svetovanje se izvaja na način, da lokalna skupnost pokrije stroške osnovnega svetovanja, ki
se izvaja v točno določenih terminih, recimo po 3-4 ure enkrat mesečno (o čemer so lokalni
podjetniki in obrtniki obveščeni vnaprej) v prostorih občine ali drugi dogovorjeni lokaciji. V
tem času je prisoten naš izkušeni strokovnjak za določeno področje, ki je v dogovorjenem času
na voljo za posvete z lokalnimi direktorji, podjetniki in obrtniki na področju turizma. V tem
času gospodarstveniki in podjetniki dobijo osnovne strokovne nasvete in mnenja v zadevah o
katerih se želijo posvetovati.

e. V kolikor se pokaže potreba po konkretnih dokumentarnih projektih in izvedbi drugačnih
storitev, ki jih sicer v svoji osnovni dejavnosti skupina Hosting izvaja, lahko lokalna skupnost
ali podjetnik(i) iz nabora Hosting-ovih specialističnih storitev dogovori izvedbo le-tega
pod posebej ugodnimi pogoji zaradi siceršnjega sodelovanja z lokalno skupnostjo. Pri tem
se lahko dogovori tudi del plačila glede na uspeh realizacije posameznega projekta.

Povabilo na odziv in sestanek
Glede na predstavljene ponudbe za sodelovanje našega podjetja pri razvojnih in izvedbenih aktivnostih na področju turizma na območju Vaše občine Vam predlagamo, da se dogovorimo za
natančnejšo predstavitev možnosti sodelovanja z obiskom in razgovorom v Vaši občini ali nas obiščete
v naših poslovnih prostorih na Metelkovi ulici 7 v Ljubljani ali v našem hotelu Mitra na Ptuju, kjer vam
lahko zelo podrobno predstavimo vsebine posameznih ponudb oz. dogovorimo možno obliko in obseg
sodelovanja.
V primeru, da se boste po preučitvi naše ponudbe odločili za delno ali celovito sodelovanje z nami, nas
o tem obvestite na peter.vesenjak@hosting.si ali nas pokličete po telefonu 041 514 020 ali na tomislav.
sokler@hosting.si tel. 041 311 385.
Ostale informacije o podjetju ter referencah družbe Hosting najdete na www.hosting.si.
Veselimo se uspešnega kreativnega, poslovnega in delovnega sodelovanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo.

									
		
					

Butični hotel številnih ugodij v središču
najstarejšega mesta Slovenije – Ptuja, ki
mu pravijo tudi zakladnica tisočletij.

Peter Vesenjak, direktor

