
Turistična kampanja DOŽIVI MARIBOR
1. junij–30. september 2021



SPOROČILO kampanje

Maribor je urbana oaza sredi čudovite narave, zato skupaj s svojo 
okolico ponuja številne možnosti za edinstvena doživetja. 

Popolnoma različni svetovi se na kratkih razdaljah povezujejo med 
seboj v bogato celoto, ki te bo navdušila na krajšem ali daljšem 

oddihu.

„Če še nisi, unovči tukaj turistične bone, če pa si jih že, vseeno pridi 
s svojo boljšo polovico, družino ali družbo odkriti in doživeti 

Maribor z okolico!“ 



Kaj sporočajo AMBASADORJI ?

Maja Keuc: 
KULTURA, MESTNI UTRIP

Maja vabi na doživetje kulture, 
umetnosti in urbanosti z več kot 
10 mestnih vedut, prireditvenih 
prizorišč in kulturnih ustanov.

Filip Flisar: 
ODDIH V NARAVI, ADRENALIN

Filip priporoča 7 različnih lokacij za 
aktiven oddih v naravi in 
adrenalinska doživetja.

Adrijana Dimec: 
DOŽIVETJA ZA DRUŽINE

Adrijana vključi v svoje povabilo 
na aktiven oddih za družine 7 
različnih lokacij.  

David Vračko: 
VRHUNSKA GASTRONOMIJA

David predstavi edinstveno in 
butično gastronomsko ponudbo 
destinacije na 7 različnih lokacijah. 



CILJI kampanje

1. Dvig prepoznavnosti Maribora kot destinacije za 
mestni, outdoor in družinski (počitniški) oddih 

na slovenskem trgu. 

2. Raznovrstnost Maribora 
(najstarejša trta na svetu, vrhunska gastronomija, bogata 

kultura in umetnost, zeleno zaledje Pohorja in vinskih gričev) 
predstaviti kot edinstveno prednost turistične destinacije.

3. Potrošnja turističnih bonov na območju Maribora z okolico in 
posledično dvig prihodkov turističnih in s turizmom povezanih 

lokalnih ponudnikov.



Oglaševalski KANALI

✓ Zunanje oglaševanje 
na 140 billboardih (Slovenija) in 48 digitalnih citylightih (Ljubljana)

✓ Digitalno oglaševanje 
na VisitMaribor (Instagram, Facebook), Google-u, nativno oglaševanje

✓ Oglaševanje na TV Slovenija (2.000 sek.)

✓ Oglaševanje na medijski platformi HIT Radia Center 
(družbena omrežja, radio, moderatorji-ambasadorji)
✓ Objave na družbenih omrežjih ambasadorjev 

(vključujoč objave doživetij s prijatelji vplivneži pri lokalnih ponudnikih; št. sledilcev: 200.000)
✓ Organske objave na družbenih omrežjih VisitMaribor

(št. sledilcev: 30.000) 

Vsi oglasi in objave vodijo na visitmaribor.si in vključujejo #visitmaribor.



Spletna stran https://www.visitmaribor.si/si/dozivi-maribor/ je jedro oglaševalske kampanje in turistične 
ponudbe Maribora z okolico skozi oči (podstrani) ambasadorjev. Uporabnikom omogoča hitro izbiro 

„njihovih“ doživetij, nastanitev, prireditev idr. turistične ponudbe.

https://www.visitmaribor.si/si/dozivi-maribor/dozivi-maribor-adrijana-dimec/
https://www.visitmaribor.si/si/dozivi-maribor/


https://www.visitmaribor.si/si/dozivi-maribor/dozivi-maribor-filip-flisar/


https://www.visitmaribor.si/si/dozivi-maribor/dozivi-maribor-david-vracko/


https://www.visitmaribor.si/si/dozivi-maribor/dozivi-maribor-maja-keuc/


VRHUNCI KAMPANJE (junij-julij 2021)

1. junij →
Lansiranje kampanje s 14-dnevnim zunanjim oglaševanjem 

in pričetek 3-mesečnega digitalnega oglaševanja  

4. junij →
Pričetek 1-mesečnega oglaševanja na platformi HIT Radio Center

7. junij →

Pričetek 8-dnevnega TV oglaševanja

26. junij →
Ponovitev TV oglaševanja (9 dni)

1. julij →
Ponovitev 14-dnevnega zunanjega oglaševanja 

Junij → julij 

Doživetja ambasadorjev in njihovih prijateljev vplivnežev pri lokalnih ponudnikih 
(objave na družbenih omrežjih VisitMaribor, ambasadorjev in lokalnih ponudnikov)



Vabljeni k SODELOVANJU

✓ (za ponudnike) Predstavite svojo ponudbo na visitmaribor.si!

Pripravite privlačne predstavitve svojih paketov, doživetij, prireditev, gostinske ponudbe in nastanitev, ki bodo 
objavljeni na visitmaribor.si ves čas kampanje (1. 6.-30. 9. 2021). 

✓ (za ponudnike) Sodelujte v 3 aktivacijah kampanje!

Pridružite se soustvarjanju odmevnih aktivacijskih doživetij: 

1. TOP dan v Mariboru za ambasadorje in njihove prijatelje vplivneže (4 X) │2. podeljevanje nagrad na 
platformi HIT Radia Center (4 X) │3. doživetja pri ponudnikih za moderatorje HIT Radia Center (2 X)

✓ (za vse turistične deležnike) Postanite ambasadorji Maribora tudi vi!

Sledite družbenim omrežjem VisitMaribor in delite objave ter objavite svoja TOP doživetja, ki jih ponuja 
Maribor z okolico! Na svojih komunikacijskih kanalih uporabljajte 

promocijski material turistične kampanje Doživi Maribor

(klikni na povezavo za dostop do videov, oglasov, fotografij …).

https://drive.google.com/drive/folders/1skX-gEmTvvsWzdSMAE4JuVSbBfSiDiaI?usp=sharing


Video Doživi Maribor s  Filipom Flisarjem ▼

Primer billboarda Doživi Maribor ▼

Primer digitalnega citylighta▼ Primer digitalnega oglasa ▼

TV oglas Doživi Maribor ▼

https://www.youtube.com/watch?v=ny3Sji6z03o
https://www.youtube.com/watch?v=eDYSPkqRlTI
https://www.youtube.com/watch?v=kKSjryI8n_Y


Hvala za pozornost!

Več informacij: 
Monika JURIŠIČ HLEVNJAK, monika.hlevnjak@maribor.si, 070 812 715

Jure STRUC, 
direktor Zavoda za turizem Maribor

31. maj 2021

mailto:monika.hlevnjak@maribor.si

