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1. UVOD / EINFÜHRUNG

1.1 Opredelitev področja in opis problema / Definition des Umfangs und Beschreibung des Problems

Področje, ki je raziskovano v komparativni analizi se nanaša na opis turističnih storitev kolesarjenja,
pohodništva in nordijskega fitnesa, ki se nahajajo v razvitih in prepoznavnih turističnih destinacjah
Evrope. Predstavljene so glavne značilnosti 4 destinacij, ki smo jih izbrali skupaj s projektnimi partnerji.
Pod glavne značilnosti turističnih produktov se analizirajo posebnosti z vidika naravne in kulturne
dediščine, urejenosti in skrbništva poti ter marketing in komunikacija turističnih produktov s ciljnimi
skupinami, upoštevajoč raznolikost ciljnih trgov.

Das Produktgebiet, dass diese Studie erfasst, ist auf die Beschreibung von touristischen Dienstleistungen
Radfahren, Wandern und Nordic-Fitness bezogen, insbesondere bei den entwickelten und erkennbaren
touristischen Destinationen Europas. Die wesentlichen Merkmale der drei Destinationen haben wir
gemeinsam mit unseren Partnern gewählt. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Merkmale der
touristischen Produkte und UPS Highlights in Form von Natur- und Kulturerbes, dessen Vermarktung
und Kommunikation mit den Zielgruppen, sowie der Vielfalt von Zielmärkte analysiert.

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve / Der Zweck, die Ziele und die grundlegenden Argumente

Namen komparativne analize je raziskati ponudbo produktov kolesarjenja, pohodništva in nordijskega
fitnesa v primerljivih destinacijah Evrope, kar nam bo omogočilo lažji razvoj segmentov turističnih
storitev, ki jih razvijamo v okviru projekta HIKING&BIKING. Pri tem bomo izhajali iz problema, ki zajema
količino in hkrati raznovrstnost ponudbe posameznih turističnih produktov, ki sodijo v tematska
področja omenjenega projekta.
Cilji, ki smo si jih zadali, so naslednji: raziskati ponudbo turističnih produktov kolesarjenja, pohodništva
in nordijskega fitnesa, ugotavljati napake oziroma pomanjkljivosti pri ponudbi storitev, ki jo nudijo
ponudniki, ugotoviti prednosti, slabosti teh turističnih produktov.

Der Zweck dieser Vergleichsanalyse ist es, die Produktpalette von Rad-, Wander-und Nordic-FitnessZielen bzw. Destinationen in Europa vergleichbar zu erkunden, so dass wir die Entwicklung der
Segmente des touristischen Angebots, die im Rahmen des Projektes HIKING&Biking entwickelt werden,
zu erleichtern. Dies wird aus dem Problem führen, dass sowohl die Menge und Vielfalt des Angebots
einzelner touristischer Produkte, die in den einzelnen Themenbereichen des Projekts fallen.
Ziele, die wir gesetzt haben, stehen wie folgt: touristische Produkte wie Radfahren, Wandern und
Nordic Fitness zu erforschen, Fehler bei der Entwicklung sowie Marketing und Promotion zu
identifizieren, Auslassungen in der Erbringung von Dienstleistungen von Anbietern zu erkunden undum
Stärken und Schwächen der touristischen Produkte zu identifizieren.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave / Annahmen und Einschrenkungen der Studie

Omejitev pri raziskavi je natančna lokacija (Evropske destinacije) teh turističnih produktov in kot
primerjava do navedene le štiri prepoznavne »outdoor« turistične destinacije.
Einschränkungen in der Studie war den genauen Ort (der Europäischen Destinationen) von touristischen
Angeboten zu definieren und einem Vergleich zu "outdoor" Produkten einen Destination.

1.4 Predvidene metode raziskovanja / Forschungsmethoden

Kot metodo raziskovanja smo izbrali analitično metodo raziskovanja, saj gre za ponudbo določenih
storitev in pri tem smo upoštevali deskriptivni pristop, podatke pa smo zbirali s pomočjo interneta.
Als Forschungs-Methode haben wir die analytischen Forschungsmethode gewählt. Die Daten wurden
über das Internet gesammelt.
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http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/marketing.html
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http://www.salzkammergut.at/en/4-02-0-31206/start/wandern-salzkammergut.html
http://www.salzkammergut.at/en/4-03-0-31290/start/radfahren.html
http://www.radtouren.at/en/radwege/genussradtouren/salzkammergutradweg.html
http://www.bergfex.com/sommer/donau-oberoesterreich/bike/
http://www.biken.at/
http://adventure4ever.photoshelter.com/gallery/Hiking-the-Saale-Horizontale-Trail-Around-JenaThuringen-Germany/G0000AGGtxETTLz4/
http://www.bergfex.com/sommer/thueringen/wandern/
http://www.itcwebdesigns.com/tour_germany/thuringia.htm

