
Novodobni turizem BIG BERRY se iz Slovenije širi v svet 
  
Ob reki Kolpi se že od leta 2016 razvija prav posebna oblika butičnega turizma Big Berry, ki 
temelji na naravnem okolju, avtentični ponudbi za goste in tesnem sodelovanju z lokalno 
skupnostjo. Taka povezanost različnih turističnih deležnikov, preko sicer zasebnega podjetja, je 
tako v Sloveniji, kot tudi v tujini zaenkrat še redkost, gre pa za ponujanje pristnih izkušenj, ki jih 
novodobni popotniki iščejo.  
 
Gre za blagovno znamko Big Berry, ki se je razvila znotraj slovenskega podjetja Hosekra s 30-
letno tradicijo, letos pa se je svetovni javnosti pokazala tudi kot glavni partner pri zasnovi in 
izvedbi Slovenske hiše na Olimpijskih igrah v Južni Koreji. Blagovna znamka se je v preteklih 
letih že razširila v Romunijo in Avstrijo, ta vikend pa je svoja vrata odprla še tretja franšiza v 
Wiesu, Avstriji.  
 
Predstavnica turistične organizacije Schilcherland Eibiswald-Wies Nora Ruhri v Wiesu je ob tem 
povedala: “Big Berry poslovni model je vsekakor pozitiven za lokalna podjetja in proizvajalce, 
saj gre za win-win situacijo za obe strani. Mi lahko pridobimo veliko skozi Big Berryjeva 
poznanstva po vsej Evropi, Big Berry pa iz kontaktov vseh turističnih organizacij in 
strokovnjakov iz Štajerske in Avstrije.” 
 
Poleg značilne podobe Big Berryja bo nova franšiza namreč prevzela tudi celoten koncept 
poslovanja skozi sistem trajnostnega razvoja, ki se že kaže kot uspeh v Beli krajini. Tu se je k 
projektu priključilo že več kot 40 lokalnih partnerjev, ki se s pomočjo Big Berryja širijo, še 
dodatno razvijajo svojo dejavnost, krepijo medsebojno sodelovanje in prepoznavnost, gostje pa 
v zameno v celoti doživijo regijo skozi lokalno hrano in obiske partnerjev - predvsem lokalnih 
ponudnikov različnih turističnih storitev. 
 
V tem tednu je tako ekipa Big Berryja tudi v Avstriji poskrbela, da bo nov resort prevzel vse 
značilnosti, stkali pa so tudi prve vezi z lokalno skupnostjo, da bodo gostje tudi tam dobili to, kar 
se od Big Berryja pričakuje. S franšizo so je tako že povezalo prvi pet partnerjev - vinar, lokalni 
proizvajalec sirnih in mesnih izdelkov, pekarna, restavracija in specialist za masažo. Njihova 
hrana bo tako sestavni del košare z zajtrkom, storitve pa se bodo še posebno promovirale in 
predstavljale.  
 
Glavni razlog, zakaj se nove franšize po Sloveniji in predvsem izven njenih meja pridružujejo 
Big Berryju, je, poleg samega koncepta, predvsem enostavnost. Dobijo namreč celotno podporo 
- od zasnove, izvedbe, pa vse do nasvetov in taktik prodaje po samem odprtju.  
 

Umetnost kot ključ razpoznavnosti v turizmu 
 
V Wiesu so že pred odprtjem izvedli tudi prvega izmed Big Berry projektov in sicer BB Art 
Colony vol. 2 - hrvaška umetnica Maja Biondić je tako poslikala zunanjost hišice in ustvarila 
edinstveni videz Big Berry luksuznih prenočišč.  
 
Gre za nadaljevanje projekta, v katerem je sedem mednarodnih umetnikov iz Slovenije, Španije 
in Hrvaške že ustvarilo za skupno kar 130 m2 poslikav in ulično umetnost uspešno preneslo v 
neokrnjeno naravo ob reki Kolpi. 
 
Big Berry Kolpa resort bo dodatno, tekom letošnje sezone, skozi projekt gostil kar 60 dizajnerjev 

in arhitektov, ki bodo v naravi dobili navdih za svoja dela. Ta pa bodo postala del Big Berryja, 



saj bo večina elementov za prihodnjo sezono tudi narejena in uporabljena, kar bo še podkrepilo 

edinstvenost Big Berryja s končnim ciljem, da postane celovit in predvsem že navzven 

prepoznaven resort. 

 

Boštjan Hostej, direktor podjetja Hosekra, je poudaril: “Glavno vodilo Big Berryja je, da naredi 

nekaj drugačnega, posebnega in kar bo gostom ostalo v lepem spominu in zaradi česar se bodo 

radi vračali ali obiskali še katero drugo od Big Berry franšiz.” 

 
 


