
SODOBNI TRENDI TRŽNEGA KOMUNICIRANJA V TURIZMU
8.30- 9.00 Prihod in registracija udeležencev

9.00- 9.15     Sprejem in nagovor barona Moscona z grajsko gospodo

9.15- 10.15
Kako trendi spreminjajo znamke v turizmu
                  - Vpliv sprememb na ljudi, medijski prostor in trg v turizmu
                 - Proučevanje trendov z vidika kreacije blagovne znamke (t.i. brendinga)
                 - Primer modeliranja znamke v turizmu
Izvajalec: Mateja Gruden, BrandBusinessSchool

10.15- 11.15
Kaj je zgodba v turistični promociji in kako jo oblikovati
            - Vloga in specifike zgodb v turizmu
           - Ustvarjanje zgodb kot učinkovito orodje pri razvoju in trženju 
           - Implementacija zgodb v turistične produkte
Izvajalec: dr. Maja Turnšek Hančič, Fakulteta za turizem

11.15-11.45  ODMOR, MREŽENJE

11.45- 12.45
Kako do potencialnih strank na spletu?
            - Kako izkoristiti potencial družbenih omrežij (Facebook, Twitter,    
             LinkedIn, Instagram) za učinkovito promocijo turistične dejavnosti
           - Kako povečati število sledilcev in kako jih pretvoriti v goste
           - Snapchat: marketinška platforma naslednjega desetletja
Izvajalec: Erik Robič, Agencija za marketing Mobiuu



13.45- 14.10
Primer vodenja kampanje za množično financiranje: 
turistični produkt Out of Digital Noise
           - Izkušnje
           - Priporočila
Izvajalec: Vukašin Šobot, Ven iz digitalnega sveta, so.p.

14.30- 15.00
Aktualni vidiki varnosti v turizmu: Socialni inženiring
 - Pravila varovanaj informacij
 - Oblike socialnega inženiringa: tehnične metode, osebni stik, grožnje 
              in izsiljevanja
 - Praktični primeri scenarijev preverjanja zaposlenih v turizmu
Izvajalec: dr. Franci Čeč, soustanovitelj Fundacije SICEH, 
                                           ustanove za razvoj kibernetike

15.15
Voden obisk po Gradu Sevnica

12.45- 13.45
Platforme za razvoj turističnih projektov
               - Podjetniški pospeševalniki
              - Platforme za množično financiranje (crowdfunding: Kickstarter, 
                Indiegogo,…)
              - Platforma za turistične projekte (TravelStarter) 
Izvajalec: dr. Aleš Pustovrh, soustanovitelj in programski direktor največjega pod-
jetniškega pospeševalnika v jugovzhodni Evropi

Kje:   Grad SEVNICA, 
Kdaj:   14. 09. 2016

Organizacija:   Ven iz digitalnega sveta, so.p., 
URL:    no-digital-noise.com
e.naslov:   pr@no-digital-noise.com

14:10 - 14:30
Uporaba naprednih orodij pri upravljanju odnosov s strankami - CRM
            - Intrix - kaj sploh pomeni uporaba orodja pri zagotavljanju sledljivosti odnosov s     
                        strankami?
           - Kratek  pregled funkcionalnosti 
Izvajalec: INTERA d.o.o.


