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Fotografiranje turistične in 
gostinske ponudbe na 
Dolenjskem

v sodelovanju z

Razvojnim centrom
Novo mesto d.o.o.

Gostinstvo in turizem - ujeta v objektiv

Prepričajte vaše goste že ob pogledu na visokokakovostne,
profesionalne fotografije.

Z namenom dviga prepoznavnosti turističnih ponudnikov na 
Dolenjskem smo Avtoportret.si in Razvojni center Novo mesto 
d.o.o., ki opravlja funkcijo Organizacije za management in market-
ing destinacije Dolenjska, združili moči in za vas pripravili ugodno 
ponudbo fotografiranja vaše dejavnosti in ponudbe.

Paket #1
Osnovno fotografiranje
- standardna ponudba: 6 visokokakovostnih fotografij

- ponudba prek RC Novo mesto: 12 visokokakovostnih fotografij

Cena paketa #1: 290,00 evrov (vključen popust in DDV)

Paket #2
Celostno fotografiranje
- standardna ponudba: 25 visokokakovostnih fotografij

- ponudba prek RC Novo mesto: 50 visokokakovostnih fotografij

Cena paketa #2: 590,00 evrov (vključen popust in DDV)



Predmet fotografiranja: interier, eksterier, dejavnosti, 
turistična ponudba, osebje, krožniki ...

Uporaba fotografij: spletne strani, družbena omrežja,
oglaševalske akcije, jumbo plakati ...

Booking.com: Če svojim gostom nudite tudi možnost nočitve, je 
to spletno rezervacijsko mesto nepogrešljivo. Platforma
ponudnikom priporoča, da se predstavijo z najmanj
24 fotografijami visoke ločljivosti, ki odsevajo pristen izgled 
nastanitve.

Booking.com zahteve: 

- Uporaba svetlih fotografij vhoda, stavbe, restavracije, 
zajtrka/večerje, otroških igral, parkirišča, bara, recepcije, sobe za 
sestanke, sob in pripadajoče kopalnice - skratka vsega, kar lahko 
ponudite gostu, s čimer izstopate in bi radi izpostavili.

- Pri posamezni sobi je potrebno narediti minimalno dve
fotografiji sobe ter fotografijo pripadajoče kopalnice.

- Na fotografiji ni logotipov, opreme, ki lahko zastara v kolikor 
fotografije uporabljate več let ter zaposlenih. Priporoča se
fotografije brez ljudi. 

Dodatne opcije (po dogovoru):

Opcija #1: pomoč pri izboljšanju pojavnosti na družbenih omrežjih

Opcija #2: priprava promocijskega video posnetka

Opcija #3: pomoč pri oglaševanju na družbenih omrežjih

Hvala in lep pozdrav,
Avtoportret.si & Razvojni center Novo mesto

040 629 068

info@avtoportret.si

Lobetova 25

8000 Novo mesto

www.avtoportret.si


