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1. INFORMACIJE O PROJEKTU:
ALPINE PEARLS GOSTITELJ – NOVE MOŽNOSTI ZA PONUDNIKE
NASTANITEV!
Ko gre za potovanja, ostaja aktualen trend trajnosti in okolju prijazne
mobilnosti. Alpine Pearls, združenje za okolju prijazno mobilnost v turizmu,
je za turistične ponudnike včlanjenih krajev določil kriterije kakovosti.
Najbolj zgledne ponudnike bo Alpine Pearls odlikoval in jih posebej oglašal!
Če kot turistični ponudnik izpolnjujete vse pogoje, ki so navedeni v katalogu
kriterijev, se lahko odločite za sodelovanje z Alpine Pearls.
Kratek povzetek kriterijev:
1. Vaša hiša se identificira z idejo okolju prijazne mobilnosti Alpine Pearls. Varstvo
okolja ima pri vas pomembno vlogo, zato ste že uvedli ukrepe za varstvo
podnebja in učinkovito porabo energije.
2. Gostom zagotavljate ponudbe, katerih del je okolju prijazna mobilnost, vaši
izletniški nasveti pa vključujejo aktivnosti, ki so prijazne do okolja.
3. Vaši uslužbenci gostom aktivno svetujejo, kako okolju prijazno, brez
avtomobila, prispeti do vas in na ta način tudi preživeti dopust.
4. Nudite počitniške pakete, ki vključujejo storitve okolju prijazne mobilnosti, kot
so npr. brezplačen prevoz z / do železniške postaje, dodatne okolju prijazne
mobilne usluge, bonus za goste, ki ob prihodu oddajo ključ svojega
avtomobila.
5. Na kanalih sporočanja poseben poudarek dajete okolju prijazni mobilnosti. Na
spletni strani, v tiskovinah in v ponudbah na primer posebej opozarjate na
možnost potovanja z vlakom, na recepciji ali v sobah za goste pa s poudarkom
oglašate aktivnosti, ki vključujejo okolju prijazno mobilnost.
Sodelovanje bo tudi vam prineslo koristi: Vaše ponudbe bomo oglašali na številnih
komunikacijskih platformah združenja Alpine Pearls. Vaša hiša bo na spletni strani
alpine-pearls.com izpostavljena kot priporočen gostitelj, pri potovanjih za medije na
temo trajnosti pa boste obravnavani prednostno.
Kako si ponudnik nastanitev zagotovi aktivno sodelovanje pri projektu:
Izpolnjevati morate kriterije iz priloženega kataloga.
Podpišite priložen dogovora o sodelovanju.
Omenjene dokumente in informacije posredujte lokalnemu turističnemu uradu.
Vas zanima uspešno sodelovanje? Kontaktirajte partnerja pri lokalnem
turističnem uradu!
povezava: www.alpine-pearls.com
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2. KRITERIJI KAKOVOSTI ZA ALPINE PEARLS GOSTITELJE
Vsak Alpine Pearls gostitelj mora izpolnjevati spodnjih pet kriterijev, ki niso prostovoljni ali izbirni. V
okviru vsakega glavnega kriterija je potrebno dokazati, da podjetje deluje angažirano in motivirano. Pri
mnogih podtočkah gre za ideje in pobude, ki bojo gostitelju v pomoč pri določanju lastnih poudarkov.

1. Naša hiša je „Alpine Pearls gostitelj“
a) Vsi naši uslužbenci so seznanjeni s sodelovanjem z Alpine Pearls ter s prednostmi okolju
prijazne mobilnosti v našem počitniškem kraju ter se z njimi identificirajo.
b) Pri nas je mogoče preživeti trajnosten, podnebju prijazen dopust.
c) Varstvu okolja pripisujemo velik pomen.

Z izpolnjevanjem prvega kriterija sodelujoče podjetje izraža velik interes za tematiko varstva okolja in
okolju prijazne mobilnosti. V skladu s tem v podjetju izvede potrebne ukrepe.
ad a) Vsi naši uslužbenci so seznanjeni z Alpine Pearls.
Podrobne informacije o Alpine Pearls so dostopne tudi na: www.alpine-pearls.com
Alpine Pearls je večkrat odlikovana mednarodna mreža 25 počitniških krajev, ki sledijo cilju, da bi v
celotnem alpskem prostoru uveljavili okolju prijazno mobilnost. Pridružila so se nam tako zveneča imena
kot tudi privlačni majhni počitniški kraji. Vse od leta 2006 si člani prizadevajo, da bi se gostje med
potovanji odpovedali svojemu avtomobilu in bi Alpe raje raziskovali na okolju prijazen način. Vsi alpski
biseri poosebljajo sproščen trajnostni dopust in varstvo okolja.
Alpine Pearls zagotovilo kakovosti. Naši biseri Alp so kraji,
v katerih boste počitnikovali okolju prijazno.
v katere lahko pripotujete z avtobusom ali vlakom.
ki vas bojo prevzeli s svojimi izjemnimi individualnimi storitvami okolju prijazne mobilnosti.
v katerih boste cilje brez problema lahko dosegli tudi brez avtomobila.
v katerih boste lahko preizkusili nove možnosti električnih vozil za okolju prijazno mobilnost.
kjer se boste kot pešec počutili še posebej prijetno.
ki ohranjajo regionalne posebnosti in lepote.
kjer sta kulinarična in kulturna raznolikost del življenja.
ki stavijo na alternativne vire energije.
ki so bleščeči zgledi mnogim krajem širom sveta.

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

ad b) Naša hiša se identificira z opisanim zagotovilom kakovosti in že danes omogoča preživetje
trajnostnega, podnebju prijaznega dopusta.

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

ad c) Varstvo okolja je za nas izrednega pomena. V našem podjetju udejanjamo ukrepe za varstvo
podnebja in efektivno porabo energije. Prizadevamo si za preprečitev CO2-emisij.
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Primeri, kako podjetja lahko postanejo aktivna:
uporaba okolju prijaznih vozil in drugih prometnih sredstev (peš, kolo, javni promet)
uporaba obnovljivih virov energije
uvedba ukrepov za varčevanje z energijo in vodo
motivacija uslužbencev za okolju prijazno delovanje
gostitelji naj si prizadevajo za pridobitev okoljskega certifikata za ponudnike turističnih storitev (npr. EU
Ecolabel, Green Globe, Biohotels itd.).
Gostitelj mora dokazati, da bojo izbrani ukrepi za varstvo okolja izvajani in da ima tematika v podjetju
velik pomen.

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

2. Našim počitniškim gostom omogočamo zabavno preživljanje prostega
časa vključujoč okolju prijazno mobilnost.
a) Sestavni del naše ponudbe so poletne in zimske aktivnosti v kraju ali regiji, ki vključujejo
okolju prijazno mobilnost, in / ali
b) naša hiša ima lastno ponudbo okolju prijazne mobilnosti.

Ponudbe mobilnosti mora zagotavljati počitniški kraj / regija ali gostitelj sam.
ad a)

Primeri za okolju prijazno zabavno mobilnost v počitniškem kraju ali regiji so:
-

izposoja koles, vodeni pohodi
izposoja električnih vozil: e-kolesa, pedelec, segway, e-skiro in e-avtomobili
vožnja s kočijo
avtobusi za pohodnike in smučarje
izposoja zimske opreme
in še veliko več

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

ad b)
Primeri za posebno ponudbo okolju prijazne mobilnosti v podjetju so:
okolju prijazno preživljanje prostega časa: vodeni pohodi in kolesarski izleti, ponudbe za sprehajalce,
gorske kolesarje, zimske pohodnike, krpljarje, tekače na smučeh itd.
izdaja in/ali prodaja pohodniških in kolesarskih zemljevidov
izposoja koles in gorskih koles
izposoja električnih koles in drugih električnih vozil
praktične možnosti za varno parkiranje kolesa
izposoja športne opreme (pohodniške palice itd.).
in še veliko več

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

npr.: V podjetju nimamo lastnih ponudb. Ta kriterij je pokrit
s ponudbami našega počitniškega kraja oz. regije.
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3. Informacije in storitve: Individualno svetovanje kako preživeti dopust z
okolju prijazno mobilnostjo
a) Naši uslužbenci z navdušenjem in iz lastnega prepričanja gostom svetujejo o ponudbah in
storitvah okolju prijazne mobilnosti.
b) Z veseljem posredujemo informacije, kako do nas pripotovati na okolju prijazen način. V
primeru, da gost pripotuje z avtom, svetujemo, da ga v času dopusta ne uporablja.
c) Z veseljem posredujemo informacije o dopustu brez avtomobila: uporaba javnih ali
alternativnih prevoznih sredstev, ki v našem počitniškem kraju omogočajo okolju prijazno
mobilnost.
ad a) Naši uslužbenci svetujejo gostom:
-

-

-

Vsak Alpine Pearls gostitelj imenuje osebo, ki je glavni naslovnik za vprašanja okolju prijazne
mobilnosti. Imenovana oseba je prvi kontakt za vsa gostova vprašanja povezana z mobilnostjo in
ponuja temu ustrezne storitve.
Vsak Alpine Pearls gostitelj svoje uslužbence redno obvešča o vseh pomembnih ponudbah okolju
prijazne mobilnosti podjetja in kraja. Omogoči jim, da jih osebno preizkusijo in spoznajo ter tako
zavestno doživijo.
Alpine Pearls gostitelji motivirajo svoje uslužbence, da goste aktivno opozarjajo na ponudbo okolju
prijazne mobilnosti. (prihod v kraj z vlakom, avtobus in shuttle, zabavne oblike mobilnosti itd.).

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

ad b)
Goste z veseljem informiramo, kako v naš kraj pripotovati na okolju prijazen način, z
avtobusom ali vlakom.
Podjetje aktivno podpira sproščeno potovanje z avtobusom ali vlakom, na primer z naslednjimi
storitvami:
-

Udoben prevoz z železniške postaje do nastanitve, naj si bo z javnimi prevoznimi sredstvi ali v
organizaciji gostitelja.
Bonus za goste, ki pripotujejo z vlakom.
Na spletni strani so dostopne obsežne in jasne informacije o potovanju z vlakom:
o
o
o
o
o
o

o
o

Zemljevid z vrisano mrežo železniških linij, železniškimi vozlišči in avtobusnimi
povezavami od železniške postaje do počitniškega kraja.
Avtobusni vozni red, vkolikor je potrebno, drugače pa opozorilo na organiziran prevoz od
železniške postaje do nastanitve.
Potovanje z vlakom kot prva točka v predstavitvi, izogibanje oglaševanja potovanja z
letalom.
Povezava s pomembnimi platformami za pridobitev informacij npr. www.db.com,
www.oebb.at, http://www.slo-zeleznice.si/en/
Opozorilo na posebne ponudbe, npr. "ugodno do nas z Europa-Spezial ..." skupaj s
kratkim besedilom in povezavo.
Informacije o pomembnih informacijskih točkah v kraju npr. TIC s telefonsko številko in
elektronskim naslovom. Po želji podatki in povezava do drugih mest za pridobitev
informacij o mobilnosti (npr. mobilito www.mobilito.at)
Opozorilo na posebne ponudbe regionalne in lokalne mobilnosti npr. kartice mobilnosti.
Privlačna predstavitev v besedilu: „Uživajte v potovanju v biser XY, brez zastojev in
stresa – odločite se za vlak. Vaša ciljna železniška postaja je XY, od tam pa vas bo
shuttle pripeljal do prenočišča ... itd.“
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Ob prihodu z avtom: Gostu nudimo možnost, da ob prihodu odda ključe avtomobila in ga v času dopusta
ne uporablja:
Podjetje spodbuja odpoved avtomobilu s posebnimi bonusi, npr. popust na ponudbe okolju prijazne
mobilnosti, darilo (npr. avtobusna vozovnica) ali darilni bon za koriščenje uslug lokalnih ponudnikov.
Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

ad c) Z veseljem posredujemo informacije o dopustu brez avtomobila: Javna ali alternativna
prevozna sredstva v našem počitniškem kraju zagotavljajo okolju prijazno mobilnost.
Informacije, kot so vozni red / predlogi poti / cenik / postaje:
avtobusi, shuttli, taksiji, ponudniki izletniških prevozov
kartice mobilnosti / vozovnice / regijske kartice / kombikartice
ponudba / organizacija / koordinacija skupinskih prevozov ali deljenja prevoznih sredstev
povratni prevoz za pohodnike
in veliko več

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

4. Pripravljamo privlačne počitniške ponudbe: „Paketi Alpine Pearls: okolju
prijazno in brezskrbno na poti“.
- Pripravljamo privlačne počitniške pakete, ki vključujejo tudi okolju prijazno mobilnost.
Po zaslugi specializiranosti počitniškega kraja in gostitelja je pri pripravi pavšalnih ponudb / paketov
okolju prijazna mobilnost privlačen del celotne ponudbe. Te storitve lahko pri oglašanju optimalno
poudarite.
Vsak Alpine Pearls gostitelj na sezono pripravi vsaj 1 Alpine-Pearls-paket. To je možno tudi v tesnem
sodelovanju s Turizmom Bohinj (npr. priprava in možnost rezervacije paketa preko lastne spletne strani
ali destinacijskega rezervacisjkega portala, ki vključuje lokalne ponudbe okolju prijazne mobilnosti oz.
ponudbe destinacije).
Idealna počitniška ponudba okolju prijazne mobilnosti na primer vključuje:
nočitev s prehrano (zajtrk, polpenzion, polni penzion) želene kategorije tako kot tudi običajne inkluzivne
storitve gostitelja
ob prihodu z vlakom BREZPLAČEN prevoz gostov z železniške postaje do nastanitve in obratno ob
odhodu
svetovanje pri načrtovanju potovanja z vlakom (po potrebi v sodelovanju s TIC-em)
minimalne storitve (plačljive ali brezplačne) okolju prijazne mobilnosti, npr. izposoja električnih vozil /
koles, vodeni pohodi, vožnja s kočijo itd.
vključiti regijsko / destinacijsko kartico mobilnosti – GOST BOHINJA
ob prihodu gostov z avtomobilom: Poseben bonus za goste, ki ob prihodu do odhoda oddajo ključ
avtomobila.

Izbrane počitniške ponudbe lahko oglašate tudi na spletni strani Alpine Pearls www.alpinepearls.com!
Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne
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5. Marketing okolju prijazne mobilnosti: obveščanje o izredni ponudbi
- Pri nas poseben poudarek pripisujemo aktivnemu oglašanju okolju prijazne mobilnosti in
članstva v združenju Alpine Pearls.

Oglaševanje okolju prijazne mobilnosti / združenja Alpine Pearls bo prisotno v vseh kanalih
obveščanja.
Podjetje bo izbor ukrepov uresničilo glede na svojo velikost. Spodaj so navedeni predlogi, med
katerimi lahko vsako podjetje izbere zanj najbolj ustrezne. Dodatna dejanja sporočanja so
zaželena!
Izvajanje ukrepov z oznako „obvezno“, je treba dokazati.
Spletna stran – predlogi
Na spletni strani se nahaja logotip in povezava do Alpine Pearls. (obvezno)
Možnosti prihoda z vlakom so razumljivo predstavljene in jih je mogoče najti brez težav. (obvezno)
Aktualne sezonske informacije in ponudbe okolju prijazne mobilnosti. (obvezno)
Počitniški paketi, ki vključujejo okolju prijazno mobilnost so razpoložljivi na spletu.
Izbor fotografij aktivnosti, ki vključujejo okolju prijazno mobilnost.

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

Tiskani reklamni material – predlogi
Predstavitev ponudb okolju prijazne mobilnosti hotela in / ali kraja. (obvezno)
Logotip ter povezava do spletne strani Alpine Pearls.
Opozoriti na možnost potovanja z vlakom.

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

Povpraševanje gostov po telefonu, pošti in elektronski pošti – predlogi
Vsi odgovori morajo vsebovati informacije o okolju prijazni mobilnosti. (obvezno)
Pri vseh poizvedovanjih posebej opozoriti na možnost potovanja z vlakom.
Aktivna ponudba počitniških storitev (plačljivih ali brezplačnih) z okolju prijazno mobilnostjo.
Obvestilo stalnim gostom o članstvu v Alpine Pearls, kaj to pomeni, katere (nove) ponudbe okolju
prijazne mobilnosti so na voljo.

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

e-novice, socialni mediji – predlogi
Na Facebooku (twitterju, google+ itd.) vključiti informacije o ponudbah okolju prijazne mobilnosti.
Na Facebooku (twitterju, google+ itd.) vključiti informacije o Alpine Pearls.
E-novice hotela informirajo o ponudbah okolju prijazne mobilnosti in vsebujejo logotip / povezavo /
kratke informacije o Alpine Pearls.
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Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

Informacije na recepciji – predlogi
Reklamni in informativni material o ponudbah okolju prijazne mobilnosti. (vozni red, informacije o
izposoji električnih koles, ponudbe izletniških prevozov, vodeni pohodi, itd.) (obvezno)
Prospekti o Alpine Pearls so ponujeni na dobro vidnem mestu.
Informacije o Alpine Pearls: poster in informativni napis ob vhodu, Alpine Pearls zastava ali roll-up
stojalo.
Nalepka „Alpine Pearls gostitelj“ nalepljena ob vhodu (obvezno, bo zagotovljena).

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

Informacije v sobah za goste – predlogi

V sobah za goste je na voljo mapa z informacijami, ki vsebuje:
-

okolju prijazna mobilnost v Bohinju (Alpskem biseru) od A do Ž
informativni list o okolju prijaznem potovanju do Bohinja (Alpskega bisera)
zloženko Alpine Pearls

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne

Restavracija – gastronomija / zajtrk:
Kot Alpine Pearls gostitelj nudimo zajtrk iz pretežno lokalnih produktov in se odpovedujemo embalaži
za enkratno porcioniranje.
V restavraciji so jedilniku priložene kratke informacije o Alpine Pearls, vključno z regionalnim menijem
oz. uporabo regionalnih produktov.

Kriterij je izpolnjen:

o da

komentar:

o ne
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3. DEJANJA OBVEŠČANJA:
STORITVE ZDRUŽENJA ALPINE PEARLS ZA ALPINE PEARLS
GOSTITELJE
Pogoj:
Gostitelj izpolnjuje vse kriterije kakovosti „Alpine Pearls gostitelj“.
Posredovali ste podpisan dogovor o sodelovanju.
Brezplačne storitve:
Predstavitev gostitelja na naši spletni strani www.alpine-pearls.com vključno s kratko
predstavitvijo z besedilom, fotografijo, povezavo.
Pravica do uporabe krovne znamke Alpine Pearls (logotip)
Primer. Predstavitev vseh Alpine Pearls gostiteljev na začetni strani (izmenično):
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Primer. Predstavitev Alpine Pearls gostitelja na spletni strani bisera:

Ponudbam, ki posebej izstopajo, Alpine Pearls zagotavlja naslednje dodatne
brezplačne storitve:
-

Izbrane počitniške ponudbe so na naši spletni strani uvrščene pod rubriko „Priporočamo
potovanje“
Vključitev v e-novice Alpine Pearls (preko 60.000 naslovnikov)
Aktiviranje orodij družbenih medijev / Facebook, itd. npr. s posebnimi ponudbami
izbranih gostiteljev, nagradnimi igrami z darilnimi boni gostiteljev
PR-dejavnosti (izjave za tisk, zastopanost na sejmih, članki redakcije, itd.)
Sodelovanje z mediji: Ob zagotovitvi počitniških bonov je možno sodelovanje z mediji
(npr. igre na srečo v časopisih ali na spletu).

Plačljivo / prostovoljno, ob interesu gostitelja!:
oglas 300 x 250 px pikslov
Sodelovanje pri spletnih kampanjah (npr. Google-adwords- ali Facebook-kampanje) /
ciljna stran (landing page)
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4. INFORMACIJE O GOSTITELJU

Da vas bomo kot gostitelja lahko oglaševali na naši spletni strani, od vas
potrebujemo naslednje informacije:
ime podjetja: ...................................................................................................
kategorija, št. zvezdic (če obstaja): ....................................................................
kraj / alpski biser: ............................................................................................
spletna stran: ..................................................................................................
kratek opis (največ. 75 znakov vključno s presledki!!!): ........................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ime v socialnih medijih (npr. Facebook, itd.): ......................................................
......................................................................................................................

Kontaktna oseba:
ime: ...............................................................................................................
dejavnost: ......................................................................................................
e-naslov: ........................................................................................................
telefonska številka: ..........................................................................................

V priponki pošljite: 1 poletno in 1 zimsko fotografijo (ležeči format, min.
800x600 pikslov, 72 dpi)!
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DOGOVOR O SODELOVANJU
MED GOSTITELJEM IN ALPINE PEARLS

Informacije o žigu kakovosti ALPINE PEARLS GOSTITELJ
Alpine Pearls je združenje za okolju prijazno mobilnost in turizem v alpskem prostoru in podpira
včlanjene kraje ter njihove ponudnike nastanitev, ki so zavezani okolju prijazni mobilnosti. Alpine Pearls
je uvedel žig kakovosti „ALPINE PEARLS GOSTITELJ“. Sodelujoča podjetja širom alpskega prostora
nudijo posebne storitve.
Aktivnosti sodelovanja
Podjetje, ki je podpisnik, je član mreže ALPINE PEARLS GOSTITELJ in izpolnjuje kriterije kakovosti (v
skladu s priloženim katalogom) v smislu enotne kakovosti ponudb.
Ponudbe storitev Alpine Pearls
Alpine Pearls sodelujočim partnerjem nudi naslednje brezplačne storitve:
Predstavitev podjetja na spletni strani, vključno s kratkim opisom, fotografijo in povezavo.
Pravica do uporabe krovne znamke Alpine Pearls (logotip).
Alpine Pearls za posebej izstopajoče ponudbe nudi dodate usluge, v skladu z individualnim dogovorom.
Dodatno so na voljo tudi plačljive skupne reklamne kampanje (npr. spletni marketing) na podlagi
individualnega dogovora, ki se ločeno sklene s pogodbo.
Plačilo: Sodelovanje pri projektu ALPINE PEARLS GOSTITELJ je brezplačno.
Kontrola kakovosti: Kontrolo kakovosti izvaja predstavnik lokalnega turističnega urada.
Če prizadeti gostitelji obstoječih pomanjkljivosti ne odpravijo v doglednem času, je možna njegova
izključitev.
Roki
Ta dogovor ima neomejen rok veljavnosti. Veljavo izgubi z izstopom / izključitvijo oz. s spremenjenimi
temelji sodelovanja, vkolikor jih podpisnik ne sprejme. Izstop je mogoč na osnovi pisnega obvestila s
30.07. vsako leto.
Pozor: Podpis dogovora o sodelovanju ni zavezujoč v pravnem smislu, temveč pomeni zgolj uradni
dogovor znotraj regije.
ime / podjetje:

žig:

podpis:
datum:

ALPINE PEARLS
Weng 42; 5453 Werfenweng
Austria
datum:

predsednik dr. Peter Brandauer

12

