
Kratek opis...
DMC ali Destination Management Company je podjetje, ki se v najširši možni razlagi ukvarja s 
trženjem neke turistične destinacije in predstavlja eno izmed ključnih komponent turistične 
industrije. Za razliko od velike večine pravnih subjektov v turizmu, se DMC ukvarja z receptivnim 
turizmom, ki je v Sloveniji večinoma podprt z državnim kapitalom. Kljub temu pa naloga DMCja ni 
konkuriranje državi ali občini v turističnem resorju, temveč le sodelovanje in pospeševanje 
turističnega razvoja destinacije, podkrepljenega s sodobnimi pristopi („destination branding“).

Originalnost, inovativnost...
DMC je povsem nova oblika podjetja v Sloveniji. Številna posamezna podjetja so sicer že opazila 
potrebo po pospešenem razvoju destinacije, vendar so se prehitro predala pri snovanju tako 
zahtevnega projekt, ki dejansko zahteva za poslovni uspeh „celega človeka“. Trženje destinacije je 
tako ostalo na ramenih državnih podjetij, ki so na žalost omejena z državnimi financami. Na lokalni 
ravni opravljajo določene naloge DMCja Turistično informativni centri (TIC) in Lokalne turistične 
organizacije (LTO), na državni ravni pa Slovenska turistična organizacija (STO). Vsem so torej 
skupne državne finance in pomanjkanje tržnega pristopa. Zategadelj vidimo rešitev v vzpostavitvi 
regionalnega, zasebnega DMCja, ki bo rešil težave s trženjem destinacije in razbremenil državna 
podjetja. S prenosom določenih nalog na DMC in z ukvarjanjem s povsem specifičnimi nalogami 
klasičnega DMCja, ki jih doslej sploh ni bilo, se odpre možnost za pospešen razvoj turizma v 
obalni, primorski regiji.

Uporabnost...
Glavni namen naše poslovne ideje je vzpostavitev neodvisne, zasebne entitete, ki bo skrbela za 
trženje obalne regije kot turistične blagovne znamke na svetovnem zemljevidu.
DMC prinaša številne ugodnosti za okolje, v katerem deluje, kakor tudi za poslovne partnerje iz 
drugih mest, regij ali držav. V lokalnem okolju poskrbi za celovitost ponudbe, sodeluje z lokalnimi 
turističnimi ponudniki, zaposluje pespektiven kader in oblikuje turistično blagovno znamko, ki jo 
nato trži izven regije na različne načine. Hkrati tudi razbremeni državna turistična podjetja, ki se 
aktivno ukvarjajo z receptivnim turizmom in ponudi destinacijo morebitnim tujim interesentom, s 
čimer dosega veliko večje kapitalske donose kot je to navada v primeru državnih podjetij in ustvarja 
sinergijo v turističnem sektorju obalne regije. Morebitnim kapitalskim vlagateljem ponuja DMC 
možnost dosega novih poslovnih partnerjev na tujih trgih in izvajanje specifičnih projektov 
povezanih z destinacijskim menedžmentom na željo vlagatelja.

Izvedljivost...
Največjo oviro bi lahko predstavljali lokalni interesi občinskih služb oziroma zavodov. V primeru 
pripravljenosti na javno-zasebno partnerstvo se lahko projekt razvije v unikat na širšem območju 
Srednje Evrope. Vsekakor pa nas skrbi tudi pripravljenost zasebnih partnerjev, ki bi se lahko 
prepirali za konkurenčno prednost na tujem trgu. Prav zaradi teh dveh skrbi oziroma ovir želimo 
DMC zastaviti v odprtem duhu in neodvisno kolikor se le da, saj je to po našem mnenju ključno za 
uspešno delovanje neodvisnega, zasebnega DMCja.
Finance nameravamo črpati iz občinskih razpisov za razvoj turizma in inovativne poslovne ideje ter 
evropskih strukturnih skladov za regionalni razvoj in od zasebnih investitorjev, ki bodo v naši ideji 
videli priložnost. Menimo, da bi za uspešen zagon in enoletno delovanje potrebovali okoli 20.000€.


