BLED V OČEH SVETOVNE JAVNOSTI V LETU 2020
Leto 2020, ki ga je zaznamoval virus in z njim povezana pandemija, je bilo za Turizem Bled
tudi na področju sodelovanja z novinarji, spletnimi vplivneži in drugimi mednarodnimi
poslovnimi javnostmi v marsičem drugačno kot pretekla leta. Destinacijo je obiskalo
bistveno manj študijskih ekip kot pretekla leta, smo pa imeli z njimi več in pogostejše stike
in povezave na daljavo. Številne objave v tiskanih, filmskih, digitalnih medijih potrjujejo, da
Bled ostaja ena najbolj prepoznavnih, zanimivih, zaželenih destinacij tako v letu 2020 kot
tudi v prihodnosti.
V tem prispevku so izpostavljene najbolj odmevne objave ter predvsem objave avtorjev, ki
smo jih gostili in/ali z njimi navezali neposredne stike.
Tokrat smo še bolj dosledno sledili objavam avtorjev, ki so nas obiskali in z veseljem
ugotavljamo, da je članke/reportaže že do zdaj objavilo dobri dve tretjini tistih, ki smo jih
gostili, pri čemer niso zajete objave na raznih socialnih omrežjih v času obiska.
Za sodelovanje se zahvaljujemo blejskim turističnim deležnikom, s katerimi smo v letu 2020
še poglobili sodelovanje.
Lonely Planet, priljubljeni popotniški vodnik, je v drugi izdaji seznama priporočenih
destinacij Bled umestil med 10 destinacij, ki nudijo edinstvena in nepozabna
doživetja.https://www.lonelyplanet.com/landing/ultimate-travellist?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=ultimate+travel+2

Forbes, priznana ameriška poslovna revija s
širokim mednarodnim dosegom je povzela in
prav tako objavila odmevno lestvico »Top ten«
svetovnih destinacij:
Slovenijo je v začetku poletja Forbes uvrstil tudi
na
lestvico
najboljših
»postkoronskih«
destinacij:

https://www.forbes.com/sites/jaredranahan/2020/05/30/best-tourist-destinations-aftercoronavirus/?sh=1a9803e05bdd

V oktobrskem strokovnem članku na temo
turizma v bližnji prihodnosti pa Forbes
poudarja, da kljub trenutni situaciji, ko so
potovanja
po
svetu
močno
omejena,
povpraševanje za leto 2021 raste. Izbor 20
najboljših destinacij za potovanja so pri
Forbesu izvedli v sodelovanju s štirimi
predstavnicami uglednih ameriških turističnih
agencij. Slovenijo je kot trajnostno usmerjeno
in destinacijo za gastronomske navdušence
izpostavila Tania Swasbrook, podpredsednica
ameriške turistične agencije Travelworld
International Group.

https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2020/10/22/the-20-best-places-to-travel-in-2021where-to-go-next/?sh=758fa26e4094

CondeNast Traveller, prestižni mednarodni
potovalni medij s sedežem v ZDA je Slovenijo
proglasil za najboljšo destinacijo za potovanje
v letu 2021, poudarek na kulinariki, Bled pa
krasi naslovnico:
https://www.cntraveller.com/gallery/best-holidaydestinations-2021

Spletni portal Big Seven Travel je na osnovi
izbire 1,5 milijona spletnih vplivnežev na
instagramu z vsega sveta oblikoval lestvico 50
najprivlačnejših krajev na svetu v letu 2020,
Bled je na odličnem 5. mestu. Seznam je v
svojih člankih povzelo več vplivnih svetovnih
medijev, med njimi Daily Mail in The
Guardian:
https://www.dailymail.co.uk/travel/escape/article8905361/The-50-beautiful-places-world-2020revealed-Scottish-Highlands-Wyoming.html
https://guardian.ng/news/top-most-beautiful-50tourism-sites-revealed/

Sonntag, najpomembnejši tiskani medij na avstrijskem
Koroškem, novinarka nas je obiskala tik pred prvim valom
epidemije, je objavil odmeven članek o Bledu, s osrednjimi
temami Blejsko jezero, pletne in Blejski otok s potičnico.

Der Standard, eden največjih in ob Die Presse
najbolj priporočan avstrijski dnevni časopis, je v
septembru objavil obširen članek o Bledu z naslovom:
Mirni dnevi v slovenskem Hallstattu (za Avstrijce zelo
cenjena primerjava).
Novinarka, ki nas je obiskala v začetku poletja, je
veliko pozornost namenila bogati in pestri zgodovini
kraja; iz pogovora z direktorjem Turizma Bled pa je
povzela predstavitev blejskih simbolov in znamenitosti
s poudarkom razvoju in usmeritvi turizma na
destinaciji.
https://apps.derstandard.at/privacywall/story/20001198621
62/bled-stille-tage-im-hallstatt-von-slowenien

Avstrijska revija Bahnmax, ki jo
prvenstveno prejmejo vsi, ki potujejo z
avstrijskimi železnicami, tudi potniki v
tranzitu, je v začetku maja posebno
izdajo namenila Sloveniji, trajnostnemu
turizmu, aktivnostim na prostem,
kulinariki; kar je bilo učinkovito povabilo
za preživljanje dopusta v Sloveniji. Bled
je bil predstavljen kot raj trajnostnega
turizma. Objava je bila plod naše
uspešne aktivacije na avstrijskem trgu v
času prvega vala epidemije.

Tagesspiegel nemški dnevni časopis z
naklado 150.000 izvodov je po obisku
njihovega novinarja julija 2020 na Bledu
objavil zelo lep članek o Sloveniji z
naslovom »dežela ledeniških jezer in mini
zmajev«. Bled je v izpostavljen tako v
vsebini članka, kot tudi na naslovnici:
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/
wasserparadies-slowenien-im-land-dergletscherseen-und-minidrachen/26032902.html

TV14, nemška po nakladi in dosegu bralcev
(ocena 4,8 milijonov) najbolj brana tiskana in
spletna revija s štirinajstdnevnim pregledom tv
programov je v odličnem terminu konec
decembra objavila čudovito zimsko fotografijo
Bleda s simpatično vsebino in zgovornim
naslovom: Kjer se izpolnijo vse želje.

Madžarski
dnevnik
Blikk
z
naklado
150.000izvodov je v maju 2020, torej v prvem
valu epidemije, objavil zanimiv članek o Sloveniji,
s poudarkom na kulinariki, z motivom Bleda v ozadju. Predstavljena je bila tudi posmodula,
v okviru teme Bled Local selection. Z novinarji iz Madžarske Hrvaške, Italije smo sodelovali
na daljavo; kar nekaj jih je naše kulinarične teme uvrstilo v svoje publikacije:

Hrvaška: https://ribafish.com/sretan-vam-uskrs-uz-par-legendarnih-recepata-iz-slovenije/
Italija:https://www.thegretaescape.com/blog/ricette-slovene-per-fare-ilpane/?fbclid=IwAR3kuEr3grmaqXONw6pmHxqM9hDtveok4_mNgRCcbkKAuUb0rYpouQ2UDDM

Angleška potovalna revija Wanderlust,
ekipa nas je obiskala v letu 2019, članek pa
objavljen julija 2020, je Slovenijo postavila
na prvo mesto med čudovitimi in varnimi
državami za poletje 2020. Panorama Bleda
je na naslovnici članka:
https://www.wanderlust.co.uk/content/wherecan-you-travel-in-europe-this-summer/

V švicarski reviji Gruen je konce maja
izšla obsežna reportaža o Sloveniji kot
eni najbolj zelenih in trajnostnih
destinacij. Avtorica Doris Erhhardt je bila
v Ljubljani in med drugim obiskala tudi
Bled, kjer je poseben vtis nanjo naredil
resort Garden Village.
https://www.13photo.ch/index.php/en/news
/si-gruen-4

New York Times je v januarju 2020 objavil
lestvico 50 najbolj zaželenih ciljev v letu 2020,
med njimi tudi Juliana Trail:
Lestvico je povzel tudi britanski The Times.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/travel/pla
ces-to-visit.html?smid=nytcore-ios-

share&fbclid=IwAR0uz9WYU1Nbm1T2OC5zgtMmhvl7YxOFnjdH3QogdroB1b6awkdPKG290W4
https://www.thetimes.co.uk/article/hiking-slovenias-spectacular-new-juliana-trail2dszb75z3?shareToken=5802fd677e59aaf8e9309d1f6a9d9381

Outside, ameriška mesečna revija z
naklado skoraj 700.000 izvodov je v
januarski številki objavila odmeven
članek o daljinski pohodni poti Juliana
Trail:
https://www.outsideonline.com/2407755/juli
ana-trail-trek-slovenia

Švicarska revija za pohodnike Wandermagazin je objavila
odličen tematsko raznolik in slikovno bogat članek o Juliana
trail
z
naslovom
»Okrog
kultne
gore
Triglav«
https://wandermagazin-schweiz.ch/rund-um-den-kultberg-triglav/,

Predstavniki so nas obiskali tudi na sejmu v Zürichu, februarja
2020.

Vilagjaro Utazasi Magazin je v februarju izdala
obsežno reportažo z naslovom »Zdravilna klima, odlična
vina« V izboru destinacij je predstavljen tudi Bled in
Julijske Alpe. Novinarka nas je obiskala novembra 2019.

Nemška revija Landyachting je Camping Bled uvrstila med sanjske kampe Evrope:
Revija piše o Bledu kot o simbolnem kraju Slovenije, ki leži v Julijskih Alpah, Kamp Bled pa
je umeščen v zelenje in pod drevesa v neposredni bližini Blejskega jezera. Opisuje premium
ponudbo kampa in poudarja bližino Triglavskega narodnega parka.

Italijanska revija Weekend Premium, ki se posebej osredotoča na skrb za naravo in
trajnostni turizem, je Sloveniji ob koncu leta 2020 podelila nagrado »Green in Europe« z
obsežnim člankom na šestih straneh tiskane revije, kjer je med destinacijami v ospredju
Bled. Slovenija si je prislužila nagrado zaradi trajnostne naveze, znamke Slovenia Green,
naravnih
parkov
in
strategije
pri
promociji
trajnostnega
turizma.
https://issuu.com/edizioni10/docs/weekengpg_autunno2020

Že v majski številki te revije je bil Bled predstavljen kot
zelena destinacija Slovenije.
https://www.weekendpremium.it/bled-la-destinazionegreen-dellaslovenia/?fbclid=IwAR1fJNMI6_aCBlcY8XjgaN0WaOYERRnY
9O1XRpXjMsc-Z8V2u6UnxX1qjg4

Turški časnik Sabah Tatil je v februarju izdal
potopisni članek po srednji Evropi z zanimivim
naslovom »Potovanje smo spremenili v romantiko«;
Bled na naslovnici.
https://www.sabah.com.tr/turizm/2020/02/02/sevgililergununde-rotayi-romantizme-cevirdik

Mednarodna revija Food and Travel ki je za
italijanski trg izšla 21. decembra, vsebuje obširni 12stranski
članek
o
Sloveniji
izpod
peresa
novinarja Alessandra Cicognanija. Članek zajema
splošne turistične informacije Slovenije, predstavitev
slovenskih vin, predvsem pa obširno izpostavitev
gastronomije, trajnostnega razvoja in kulturnih
doživetij naše dežele.
https://www.slovenia.info/uploads/tta/102_113_slovenia_
copia_1.pdf

V britanski tiskani in spletni izdaji revije Food and
Travel oktober / november pa je na celotni strani
objavljena jesenska fotografija Blejskega jezera.
https://www.facebook.com/watch/?v=1071170453338848

Objavo s fotografijo, ki jo je posnel avstralski
fotograf Peter Yan, najbolj znan po svojih upodobitvah
pokrajin in razgledov iz zraka, je opazila in na svojem
instagram profilu delila svetovno znana igralka
Jennifer Garner z več milijoni sledilcev, ki je
napisala, da bi bili sestanki v takem okolju vsekakor
uspešni.

Svetovni splet:
Največji nemški spletni medij za potovanja Reisen in Style je objavil lestvico najbolj
romantičnih evropskih mest; Bled je na naslovnici, v izboru pa na drugem mestu; za
Salzburgom ter pred Bolzanom in Lago dIseo.
https://reiseninstyle.com/2020/06/romatische-europastaedte/?fbclid=IwAR0DeenGR83FY_or34iPmopU0DkVODB_Q0mfE-f4GY3vVUjRNR9g33Hs9tw

V spletni verziji angleškega tabloida Daily
Mirror Mirror.co.uk (na FB 3,5 mio sledilcev)
je v decembru izšel članek s pomenljivim
naslovom: 12 resničnih zimskih krajev, ki so
kot iz Pravljičnih knjig:
https://www.mirror.co.uk/travel/news/gallery/12real-life-winter-wonderlands-23094019

The Daily Beast, ameriški spletni medij, fokusiran na politiko in pop kulturo je januarja
objavila članek novinarja Benjamina Kemperja, ki je obiskal Bled konec leta 2019. V članku
je izpostavljena Potičnica na Blejskem otoku in restavracija Julijana.
https://www.thedailybeast.com/slovenia-wine-country-guide

V madžarski spletni reviji za potovanja za cenovno višje ciljne skupine Jetsetmagazin je
bil po obisku novinarja Gaborja Kelemena pri nas objavljen privlačen članek, s poudarkom
na kulinariki z razgledom. Članek s podobno vsebino je izšel tudi za portalu za ženske
Femcafe.hu:

https://jetsetmagazin.com/2020/06/29/the-park-cafe-sweet-treats-with-the-most-beautiful-view
/https://www.femcafe.hu/cikkek/utazas/szlovenia-legszebb-helyek-tippek

Ekipa iz Češke in Slovaške, ki nas je obiskala decembra 2019, je objavila več člankov in
blogov in tudi radijsko oddajo na radiu Viva, na temo počitnic na Bledu pozimi:
https://www.shemakesmetravel.com/sk/jazero-bled-v-slovinsku-co-tam-vidiet-robit-a-ochutnat/
https://bezmapy.com/kam-ist-v-slovinsku-co-vidiet/

Wannabe magazine, najbolj brana spletna
revija za ženske na zahodnem Balkanu je po
obisku v Sloveniji, med drugim tudi na Bledu,
objavila predloge za zimski obisk Bleda.
https://wannabemagazine.com/vodic-za-zimu-usloveniji-mesta-koja-treba-da-posetis-iskustvakoja-treba-da-dozivis/

Si.Viaggia, znani italijanski portal za
potovanja je v sodelovanju s predstavništvom

STO v Milanu ob koncu prvega vala epidemije pripravil reportažo o Sloveniji, kot eni najbolj
zelenih, varnih destinacij: https://siviaggia.it/notizie/slovenia-meta-piu-green-estate/295688/

Marca je na spletni izdaji ruskega
odmevnega državnega časnika
Rossiyskaya Gazeta izšel
obsežen promocijski članek o
Sloveniji z naslovnico in bogato
vsebino o Bledu:
https://rg.ru/slovenia2020/

The Luxory travel magazine, avstralska revija
za prestižna potovanja je v aprilski številki objavila
članek o destinacijah, ki jih v času epidemije lahko
sanjamo:
https://www.luxurytravelmagazine.com/newsarticles/fairy-tale-inspired-places-to-daydream-about

The Courier, pomemben angleški medij, je v svoji
januarski spletni verziji objavil članek o najlepših
pohodnih poteh v Evropi, kjer je predstavljena tudi
Juliana trail:
https://www.thecourier.co.uk/fp/lifestyle/travel/1090880
/walking-holidays-europe-articleisfree/

V času pomladnega zaprtja države smo z
mediji sosednji držav sodelovali preko
spleta. Ponudili smo jim različne lokalne
vsebine, v hrvaškem in italijanskem mediju
sta bila objavljena kulinarična članka:

https://ribafish.com/sretan-vam-uskrs-uz-par-legendarnih-recepata-iz-slovenije/
https://www.thegretaescape.com/blog/ricette-slovene-per-fare-ilpane/?fbclid=IwAR3kuEr3grmaqXONw6pmHxqM9hDtveok4_mNgRCcbkKAuUb0rYpouQ2UDDM

Global grasshopper, mednarodni spletni portal za
butične destinacije, je objavil seznam 15 najlepših jezer
v Evropi; Blejsko jezero se nahaja v odlični družbi
https://globalgrasshopper.com/destinations/europe/15beautiful-lakes-europe/

Mednarodno uveljavljena blogerka Aureilla Teslaru je po obisku Slovenije Bled in
Piran postavila na svoj seznam 50 najlepših mest in vasi v Evropi; opis za Bled je
zgovoren: morda najlepše alpsko letovišče v Evropi:https://travelslovenia.org/50-mostbeautiful-towns-villages/

Po obisku pri nas konec leta 2019 je
madžarska agencija Villamtura na
svojem portalu, ki je izjemno obiskana,
objavila zgodbo o Sloveniji in Bledu:

Routine nomadic je eden od spletnih potovalnih
blogov, katerih avtorji potujejo po svetu in obiskujejo
bolj ali znane destinacije ter predvsem opisujejo
doživetja na poti. Novembra je bil objavljen članek o
Bledu, ki se začne s stavkom: Najprej prva stvar:
Bled je eden najlepših krajev v Evropi; kar je dober
obet za zanimivo vsebino, ki sledi:
https://routinelynomadic.com/lake-bled-slovenia/

Na spletni strani angleškega The Telegraph (ki je bila
izbrana za najboljšo informacijsko spletno stran v GB v letu
2019) je bil Bled v letu 2020 izpostavljen kar trikrat, in sicer
na lestvici 30 najlepših krajev v Evropi, 25 najlepših
evropskih jezer ter v članku o outdoor aktivnostih:
https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/slovenia
/bled/articles/lake-bled-things-to-do/
https://www.telegraph.co.uk/travel/lists/The-30-most-beautifultowns-in-Europe/

Daily Mirror, angleški tabloid s 120 letno
tradicijo, je v septembru objavil lestvico 12
pravljičnih evropskih mest, kjer je Bled
predstavljen v družbi Halstatta, Cinque terre,..
12 magical European fairytale towns to bookmark
for when we can travel properly - Mirror Online

Euronews. je v oktobru predstavil lestvico najbolj
zanimivih železniških prog, na katero se je uvrstila tudi
Bohinjska proga; kar je odlična promocija tako za
destinacijo Julijske Alpe, kot tudi za Bled:
https://www.euronews.com/2020/10/20/europe-s-mostspectacular-rail-journeys

Tudi maloštevilni blogerji, ki so nas obiskali v letu 2020, so objavili zelo všečne objave:
Poleti nas je obiskal priljubljeni britanski bloger italijanskega porekla Andrea Manonna:

Na uveljavljenem italijanskem blogu Non solo turisti (avtorji
so bili pri nas v avgustu) je bilo objavljenih več člankov:

Na italijanskem portalu za trajnostni turizem
Ritaglidiviaggi, avtorji so Bled obiskali v septembru,
je bila Slovenija predstavljena kot dežela z odlično
kulinariko, ki jo je tudi s tega vidika priporočajo za
obisk in počitnice:
Enogastronomia di eccellenza e sapori tipici:
mangiare in Slovenia (ritaglidiviaggio.it)

Priljubljena italijanska blogerka, ki je bila na Bledu
septembra 2020, je v svojem blogu FedeMicelli
napisala slavospev Bledu kot čudoviti zeleni
destinaciji ter podrobno opisala kulinarične
dobrote destinacije.
https://www.fedemiceli.it/lago-di-bled-viaggio-inslovenia-tra-sicurezza-e-suggestione/

dove

Portal Kroati.de, eden najbolj obiskanih portalov z
nasveti o preživljanju počitnic in iskanje namestitev za
nemško govoreče turiste s poudarkom na zahodnem
Balkanu je v svojem vodniku o Sloveniji izpostavil Bled v
različnih letnih časih. https://www.kroati.de/slowenienlandesinnere/bled.html

V času med in po Svetovnem prvenstvu v plavanju je bilo objavljenih več člankov na to
temo v specializiranih revijah po svetu:
https://themodernhealthcare.com/after-10-years-the-winter-swimming-world-cup-is-back-in-bled/

Na uveljavljenem blogu s koristnimi nasveti o potovanjih je v aprilu izšel zanimiv članek na
temo porok na Bledu, navedeni tudi lokalni ponudniki teh storitev.
https://thethoroughtripper.com/destination-wedding-lake-bled/

Bled je bil tudi v letu 2020 uvrščen na različne »naj« lestvice in se uvršča ob bok
najprepoznavnejšim in najbolj priljubljenim destinacijam na svetu.
https://www.einnews.com/pr_news/533321818/winter-wonderlands-around-the-world-with-justfly
https://internewscast.com/the-best-things-to-do-in-lake-bled-from-amazing-hikes-to-hot-air-balloonrides/
Top 10 Most Beautiful Lake Towns in Europe | This is Italy (this-is-italy.com)
https://www.jumprope.com/g/best-lakes-around-the-world/bNA2J778
The Six Most Beautiful Lakes in the Balkans | SUITCASE Magazine
https://fishingbooker.com/blog/best-fishing-holidays-europe/
https://wanderwisdom.com/travel-destinations/Slovenia-9-Reasons-Why-It-Is-Your-Perfect-SummerEscape
https://www.femalefirst.co.uk/travel/six-best-places-travel-students-europe-1230163.html
Blog Here and there: https://hereandthere.blog/2020/01/09/slovenia/
Italijanski blog: https://www.nataliacaputi.com/lago-di-bled-cosa-vedere-come-arrivare/
https://www.alajode.com/4-days-in-sloveniaitinerary/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=4-days-in-slovenia-itinerary
Spletni predlog angleške univerze Redbrick: https://www.redbrick.me/travels-top-picks-for2020-the-best-travel-destinations-for-this-year/
Članek tujke, ki živi v Sloveniji, Denise Rejec: http://winedineslovenia.com/2020/03/12/top-bledfood-specialties-bled-local-selection/
ZDA, GB: Luggage Free travel blog: https://www.luggagefree.com/6-pristine-winter-destinationsacross-the-globe/ Bled v družbi Dolomitov, NY, Salzburga
Indija: https://m.dailyhunt.in/news/india/english/lifeberrys+english-epaperlifebeen/10+destinations+that+are+just+amazing+to+visit-newsid-n226688040

Radio, Televizija:
RAI3, italijanska vsedržavna televizija je v marcu 2020 na izjemno gledanem programu
Kilimangiaro predvajala oddajo Il grande Viaggio, ki jo je ekipa v februarju posnela v
Sloveniji na temo dostopnega turizma. Med šestimi destinacijami je predstavljen je tudi
Bled:
https://www.raiplay.it/video/2020/03/Kilimangiaro-Il-Grande-Viaggio-Tutte-le-facce-del-mondo-del22032020-8bda26f4-d998-4751-9ead-b1cb05c88511.html

Radio France, francoski nacionalni radio, je v juniju objavila reportažo o Sloveniji, kot prvi
državi v EU, ki je proglasila konec epidemije ter o turizmu po epidemiji. Z znanim
novinarjem Ericom Biegalo in njegovim snemalcem smo se sestali na Bledu, tako da ima
Bled eno osrednjih vlog v reportaži.
https://www.franceculture.fr/societe/en-slovenie-la-prudente-ouverture-des-frontieres-aux-touristes

Reportaža je bila povzeta tudi na glavnem spletnem portalu Franceinfo:

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-ce-n-est-pas-parce-que-vous-ouvrezles-frontieres-que-vous-avez-des-millions-de-gens-qui-arrivent-la-tres-prisee-slovenie-renouedoucement-avec-le-tourisme_4009103.html

Euronews, panevropska informacijska TV mreža je 16. maja 2020 gostila vladnega
govorca Jelka Kacina, Slovenija je bila predstavljena kot članica EU z najboljšo
epidemiološko sliko; ob intervjuju so bili predvajani prizori z Bleda:

T-Online, največji nemški informacijski postal
s skoraj 180 mio obiski na mesec je prav tako
po koncu prvega vala epidemije izpostavil
Slovenijo kot deželo z najboljšo epidemiološko
sliko. https://www.tonline.de/tv/news/panorama/id_88223430/urlaubin-europa-diese-orte-sind-nahezu-corona-frei.html

Francoska nacionalna televizija pa je v Sloveniji, s poudarkom tudi na Bledu posnela in
tudi že predvajala posebno oddajo o vodah v Sloveniji:
https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/destination-europe-la-slovenie-l-autre-visage-desalpes_4097809.html

Bavarski radio BR2 je v septembru poslal v eter odmeven prispevek o Blejski kremšniti, ki
je naletel na odličen odziv pri poslušalcih:

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/bayern-2-am-sonntagvormittag/zwischen-pressackund-lavendel-die-bleder-cremeschnitte-102.html

Ameriška TV mreža Bloomberg je po prvem valu epidemije
na spletni strani objavila prispevek o Sloveniji, Bled na
naslovni strani:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-29/itsoutbreak-over-slovenia-s-mountains-and-food-culture-are-calling

Druge pomembne objave:
Nemški potovalni vodnik DuMont, ki izide tudi v spletni verziji dumontreise.de je objavil
obsežen članek o Bledu: Članek je nastal izpod peresa priznane novinarke Daniele Schetar v
sodelovanju z županom Janezom Fajfarjem.

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je konec maja 2020 objavila smernice, kako lahko
turistični sektor po pandemiji nastopi močneje čim bolj trajnostno. Fotografija Bleda je krasila
naslovnico:

Britansko združenje turističnih novinarjev (natančneje Rudolf Abraham) je pohodno pot Juliano
nominiralo za nagrado Best Europe Tourism Project. https://bgtw.org/ita-2020/
The Juliana is a superb new long-distance hiking trail through Slovenia’s breathtakingly beautiful
Julian Alps, with an eye on slow tourism and sustainability. Designed to reduce the strain of visitor
numbers on Triglav – the country’s highest and most popular mountain, which suffers increasingly
from overcrowding and trail erosion – the Juliana makes a 270km circuit around this iconic peak,
without actually climbing it.

V jesenski izdaji mednarodne revije za diplomate
Cercle Diplomatique - Economique et
Touristique International je bila z naslovno
temo
»Raznolika
in
inovativna«
obširno
predstavljena Slovenija, Bled pa postavljen na
naslovnico.

Prof. Terry Stevens, mednarodno priznani strokovnjak s
področja turizma in destinacij, prejemnik naziva Ambasador
slovenskega turizma je v letu 2020, ki ga podeljuje MGRT, je
izdal odmevno publikacijo Wish you were here, v kateri je preko
zgodb opisal 50 najpomembnejših destinacij na svetu, Bled je
postavil na naslovnico.

V avgustu 2020 je Slovenijo in Bled obiskal
zunanji minister ZDA Mike Pompeo, ki ga je
sprejel najvišji državni vrh. Glavna tema s
slovenskim zunanjim ministrstvom je bila 5G
tehnologija. Objave na temo obiska smo zaznali v
ABC news, Reuters, The Wall street journal, The
New York Times, Washington Post, China Daily,..
Blejski župan g. Janez Fajfar je prevzel vodenje
damskega obiska, ki so ga sestavljale
veleposlanica ZDA v Sloveniji njena ekselenca
Lynda C. Blanchard, žena vodje ameriške
diplomacije ZDA ga. Susan Pompeo in žena
predsednika vlade RS ga. Urška Bačovnik Janša.
Prvega septembra 2020 pa je na Bledu potekal tradicionalni letos že 15. Blejski strateški
forum, kot eden najpomembnejših gospodarskih in protokolarnih srečanj v srednji Evropi.
Osrednja tema letošnjega srečanja je bil svet in Evropa po koncu epidemije. Na povabilo
predsednika vlade Janeza Janše se ga je udeležilo vrsta voditeljev držav, vlad in diplomacij
ter drugi visoki predstavniki s svat gospodarstva in politike. Informacije o vsebini in srečanju
je povzelo več mednarodnih medijev, še posebej v deželah z najvišjo državno zasedbo;
Srbija, Madžarska, Poljska in druge.

Pripravila: Maja Lakota, januar 2021

