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Začetek NOVEGA BREZPLAČNEGA programa 

usposabljanja

Zasnovan za MSP in višješolsko izobraževanje v 

turizmu!
DETOUR je projekt, zasnovan z namenom prispevanja k
razvoju turizma dobrega počutja v vseh evropskih regijah.
DETOUR je razvil nov tečaj usposabljanja, posebej zasnovan za
MSP v turizmu ter za študente, oblikovalce politik in druge
zainteresirane deležnike na področju turizma. Program je
posebej zasnovan za vse, ki jih zanima razvoj turizma dobrega
počutja v njihovi regiji. Namen usposabljanja je nadgraditi
znanja MSP ter znanje v višješolskem izobraževanju na
področju turizma dobrega počutja kot evropskega turističnega
megatrenda, ki lahko poveča konkurenčnost podjetij,
navdihne nove turistične proizvode in pomaga pri razvoju
edinstvenih ponujenih vrednosti (USP).

DETOUR usposabljanje na področju turizma dobrega počutja vsebuje 9 inovativnih modulov, zasnovanih
z namenom, da se MSP in višješolskemu izobraževanju predstavi inovativne veščine, znanja, tehnike in
orodja, ki jih potrebujejo za izboljšanje ponudbe na področju turizma dobrega počutja. Celotna vsebina
usposabljanj se osredotoča na obiskovalca, ki je »potopljen« v lokalno izkustvo dobrega počutja,
vključno z razumevanjem značilnosti in karakteristik turizma in turista dobrega počutja, integracijo
koncepta dobrega počutja v turistične iniciative, raziskovanja priložnosti v turističnem sektorju,
zgodbarjenja, hrane za dobro počutje in oblikovanja blagovnih znamk.

»Namesto da v eno samo potovanje natlači obisk toliko destinacij, kot je le možno, si turist dobrega
počutja vzame čas za skrbno raziskovanje in doživetje posamezne destinacije in tudi dejansko izkusi
lokalno kulturo.« Tako se turizem dobrega počutja razteza skozi celotno turistično izkušnjo, od
namestitve (ki je praviloma enostavna), prehrane (zdrava), prostega časa (mirno preživet), kulture
(lokalna), storitev (ki se nudijo na preprost način) in spoštovanja naravnega okolja skozi spoznavanje:

→ priložnosti na področju turizma dobrega počutja in njegovem potencialu kot trajnostnem
turističnem megatrendu prihodnosti;

→ razvoja emotivnega in navdihujočega izkustva dobrega počutja za ključne segmente kupcev;

→ marketinga za turiste dobrega počutja z namenom vzpostavitve močne in konsistentne blagovne
znamke;

→ diverzifikacije sredstev in tehnik za ustvarjanje privlačnega izkustva, ki temelji na zgodbarjenju,
počasnem (slo) turizmu, gastronomiji, čuječnosti in velnesu.
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Zagon NOVIH evropskih praks, 
akcijskih načrtov in regionalnih 

sistemov kartiranja 

Zasnovan za MSP in višješolsko izobraževanje v 
turizmu!

DETOUR gradivo je zasnovano z namenom:

1. razumevanja trenutnega stanja turistične 
industrije dobrega počutja v petih državah 
partnericah projekta;

2. spodbujanja regionalnih dobrih praks, 
mreženja deležnikov in 

3. vzpostavitve akcijskega načrta za razvoj 
turizma dobrega počutja, podprtega z 
zemljevidom destinacije.

Primeri dobrih praks s področja turizma dobrega 
počutja prikazujejo razširjenost regionalnih podjetij 
v segmentu dobrega počutja, izobraževalnih teles in 
ključnih podpornih podjetniških organizacij po 
Evropi. 

Raziskava turističnih destinacij dobrega počutja 
prikazuje povzetek velneške industrije ter industrije 
dobrega počutja, vključno s statistiko obiskovalcev,
vpogledom v trženje in trende, relevantne politike 
ter infrastrukturo, ki je namenjena podpori podjetij.
Del raziskave se osredotoča tudi na prispevek in 
vpogled ključnih deležnikov v delovanje trga, 
regionalni kontekst ter priložnosti in ovire. Mnenje 
slednjih je bilo tudi ključno za naše razumevanje 
smernic in ključnih tem, ki jih je bilo potrebno 
vključiti v modul, kot npr. financiranje, znamčenje, 
ovire pri rasti in razvoju itd. 

Akcijski načrt za destinacijo dobrega počutja

identificira nekatere izmed ključnih ciljev 

sektorja, kot so ocena prednosti in slabosti 

vseh priložnosti, ki se navezujejo na turizem 

dobrega počutja ter ključnih prioritet za razvoj 

turizma dobrega počutja. 

Zemljevidi destinacij dobrega počutja
predstavljajo vizualno gradivo, ki smo ga 
razvili z namenom, da bo v pomoč 
destinacijam pri izvedbi akcijskega načrta. 
Interaktivni zemljevidi zajemajo 5 regij v 
Sloveniji, na Azorih, na Škotskem, Irskem ter 
Islandiji in prikazujejo širino in pestrost 
podjetij in ostalih deležnikov, ki delujejo na 
področju regionalnega turizma dobrega 
počutja. Destinacijski zemljevidi so na voljo v 
zavihku Resources (viri).
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Poveži se

@WellbeingTourismDestinations

https://www.detourproject.eu/

#tourismdestinations  #wellbeingtourism  

#erasmus+ #DETOUR  #detourregions
Naši partnerji

3 Paketi gradiv (3): Priložnosti za 
razvoj destinacij; Kako razviti 
turistično destinacijo dobrega 
počutja in Kako organizirati 
dogodek/festival dobrega počutja

Evropske regije in MSP-ji na 
področju turizma dobrega 
počutja 
Gradivo

Dve novi izdaji!
Pripravljeni za računalniški prenos!

1. Usposabljanje s področja 
dobrega počutja: MSP & 
višješolsko izobraževanje
Brezplačno usposabljanje

2. Zemljevidi s področja dobrega 
počutja z Akcijskimi načrti in
Raziskavami
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