
BIG BERRY – Preprosta ideja, ki je prerasla v turistično zgodbo 
 
Blagovna znamka BIG BERRY ponuja nekaj novega. Na pravljični lokaciji kjer se reka Lahinja in Kolpa 
združita v eno, ob najdaljši plaži v Sloveniji, se je leta 2016 začel projekt, ki je bil že takoj drugačen od 
ostalih. BIG BERRY Kolpa Kolpa River resort je prva in najpomembnejša BIG BERRY destinacija, saj ima 
pomembno vlogo kot kraj, kjer se rojevajo ideje in kjer se testira različne inovacije, preden se zgolj 
najbolj uspešne ponudi naprej.  
 
Do tega je prišlo, ko je ugledna slovenska družba, Hosekra d.o.o., izkoristila skoraj 30 let izkušenj in 
sodelovanje z najboljšim oblikovalskim studijem in arhitekti za razvoj serije sodobnih, udobnih in 
luksuznih mobilnih hiš. Najbolj kreativni oblikovalci pa so načrtovali vse podrobnosti. V letu 2018 se 
je svetovni javnosti pokazala tudi kot glavni partner pri zasnovi in izvedbi Slovenske hiše na 
Olimpijskih igrah v Južni Koreji. Hišice pa so seveda tudi na prodaj.  
 
Pristna bivalna izkušnja 
BIG BERRY se trudi povleči obiskovalcem iz uhojenih turističnih poti v samo srce regije – direktno do 
domačinov in jim tako daje pristno izkušnjo - kombinacija pet-zvezdičnih doživetij z luksuzno bivalno 
izkušnjo je zagotovilo za zadovoljstvo. Gre za prav posebno obliko luksuznega turizma, ki temelji na 
tesni povezanosti z naravnim okoljem, hkrati pa gostom nudi ves luksuz, ki si ga želijo. 
 
Ideja, ki je združena v slogan – Razkošje svobode, ponuja nekaj za vsakogar – za turiste, posameznike, 
je pa predvsem odlična lokacija za team buildinge ali poslovne oddihe, saj na 25.000 m2 ponuja 
nemalo možnosti za najrazličnejše aktivnosti, sestanke in oddih.  
 
Sodelovanje z lokalnimi partnerji 
Da pa bi bila izkušnja kar najbolj avtentična BIG BERRY lokalno prebivalstvo že od začetka vključuje v 
zgodbo. V Beli Krajini se je k projektu tako priključilo že več kot 20 partnerjev, lokalno pa že okrog 40, 
kar gostom resorta omogoča, da vedno dobijo pristne, naravne in sveže izdelke lokalnega izvora in 
spoznajo lokalno prebivalstvo.  
 
Gre za koncept povezovanja na več ravneh – tako z direktno prodajo, kot tudi s skupno promocijo in 
sodelovanjem z namenom izgrajevanja prepoznavnosti te turistično nekoliko oddaljene slovenske 
regije, ki pa lahko na tak način ponudi nekaj posebnega še najbolj zahtevnim obiskovalcem.  
 
Predajanje znanja naprej 
Kljub temu, da se je vse začelo in se vrti okrog Bele krajine, pa BIG BERRY ni omejen zgolj na to 
območje. Bela krajina je in bo ostala najpomembnejši povezovalni člen, inkubator idej in osnovni BIG 
BERRY, vendar se le ta širi naprej. Investitorjem in lastnikom franšiz daje možnost, da ustvarijo 
trajnostni in prepoznaven turistični produkt, ki se enostavno integrira na katerokoli lokacijo tako 
znotraj, kot tudi zunaj Slovenije, samo z vključitvijo nekaterih BIG BERRY elementov in konceptov, ki 
bodo gostom zagotovili enako avtentično bivalno izkušnjo na vseh BIG BERRY destinacijah. 
 
Do sedaj so svoja vrata že odprle delne franšize na obalah Romunije, Salzburga in Celovca. Celotno pa 
so se projektu v letu 2018 pridružili v Wies Avstriji. Kot največja novost sezone 2019 pa bo otvoritev 
tudi prve franšize na Hrvaškem, na otoku Osjak.  
 
Glavni razlog, zakaj se nove franšize pridružujejo, poleg samega koncepta povezovanja in avtentične 
izkušnje, je predvsem enostavnost. Dobijo namreč celotno podporo - od zasnove, izvedbe, pa vse do 
nasvetov in taktik prodaje po samem odprtju. V letu 2018 je bil BIG BERRY tudi finalist za prestižno 
nagrado Sejalec, cilj pa je, da ta inovativen in priznan koncept tudi s strani STO-ja prenese naprej, na 
nove destinacije in na tak način gostom še naprej ponuja posebne, edinstvene in avtentične izkušnje 
tako doma, kot v tujini. 



 
BIG BERRY projekti 
Kljub številnim projektom, ki skrbijo za prepoznavnost BIG BERRY-ja je BB Art Colony vsekakor eden 
izmed na zunaj najbolj vidnih. Začel se je aprila 2018, ko je 7 mednarodnih umetnikov iz Hrvaške, 
Španije in Slovenije ustvarilo 130 m2 muralov, z njim pa se je začela tudi sezona 2019. Kar 9 
umetnikov iz Srbije, Hrvaške in Slovenije je aprila ustvarilo za kar 230 m2 poslikav - ustvarili so novo 
umetniško ulico ob reki Kolpi in tako dodali novo, dodatno vrednost hišicam.  
 
Anja Polh, Dejan Kralj, Marko Rop, Meta Wraber, Monika Lang, Nastja Mezek, Taja Sever - 
kukamkuro, Tea Jurišić – kvar illustrations in Teja Kleč – Teja Ideja so umetniki, ki so pokazali pravo 
naravo BIG BERRY-ja - kot čarobno sanjsko deželo, polno ljubezni, razkošja svobode, hedonizma in 
čudežnih bitij, k čemur je še dodatno pripomogla izbrana paleta pastelnih, zasanjanih, barv. 
Umetniška dela na zabaven, drugačen in predvsem pisan način predstavljajo Belo krajino, BIG BERRY, 
različne projekte in najpomembnejše vrednote – kot so ljubezen, družina in povezanost z lokalnim 
okoljem, na ogled pa bodo skozi celotno sezono.  
 
Povezan z umetnostjo je tudi BB Design Year. Skozi 6 mesecev trajajočo sezono je v lanskem letu BIG 
BERRY gostil preko 60 umetnikov in designerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Španije, Japonske in 
Turčije. Sodelovali so tako mladi študenti, kot tudi že priznani studiji, ki so skozi bivanje v BIG BERRY-
ju lahko začutili naravo, regijo in slogan – Razkošje svobode. Skupno so ustvarili več kot 200 
produktov, mnogi bodo sčasoma postali del blagovne znamke in jo tako obogatili, ter gostom dodali 
še posebno dodano vrednot. 
 
Ravno v Beli krajini so bili prvič predstavljeni tudi ostali uspešni projekti. Skozi BB Mastermind 
uspešni posamezniki, skupno jih je bilo že čez 40, predajajo svoje znanje na inovativen način v 
najlepši naravni učilnici in v popolnoma sproščenem okolju, predavanja pa so odprta za javnost.  
 
Projekt BB Chef že dve leti povezuje uspešne kuharje in lokalne pridelovalce in tako obojim daje 
možnost, da spoznajo prednosti lokalne kulinarike. Gorazd Potočnik, eden izmed gostujočih kuharjev, 
je svojo izkušnjo opisal tako: “To je nekakšen hedonizem, ker je enostavno in brez kiča. Samo hišica, 
čokolada in jagodičevje.” 
 
Skozi vse to, pa je BIG BERRY od obstoja do danes gostil tudi že več 100 novinarjev, influencerjev, 
fotografov in blogerjev iz vseh kontinentov, ki so svojo zgodbo, zgodbo Slovenije, zgodbo Bele krajine 
in zgodbo BIG BERRY-ja ponesli v svet skozi projekt BB Influencerji in BB Photography. 
 
Vse to je zagotovo dovolj velik razlog za obisk BIG BERRY-ja, si ogledati čare Bele krajine in okusiti 
razkošje svobode. 
 
BIG BERRY projekti (na kratko) 
BB Art Colony projekt - 360 m2 poslikav in nova umetniška ulica ob reki Kolpi. Pri izdelavi je 
sodelovalo sedem umetnikov v letu 2018 in devet v letu 2019 iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Španije. 
Murali pokažejo pravo naravo BIG BERRY-ja - kot čarobno sanjsko deželo, polno ljubezni, razkošja 
svobode, hedonizma in čudežnih bitij, k čemur je še dodatno pripomogla izbrana paleta pastelnih, 
zasanjanih, barv.  
 
BB Design Year - 6 mesecev, 60 designerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Španije, Japonske in Turčije. 
Skupno so ustvarili več kot 200 produktov, mnogi bodo sčasoma postali del blagovne znamke in jo 
tako obogatili, ter gostom dodali še posebno dodano vrednot. 
 



BB Mastermind – več kot 40 uspešnih posameznikov, ki predajajo svoje znanje na inovativen način v 
najlepši naravni učilnici in v popolnoma sproščenem okolju BIG BERRY-ja. Odlično tudi za team 
buildinge. 
 
BB Chef – več kot 30 uspešnih kuharjev povezanih z lokalnimi produkti je ustvarilo neverjetno 
kombinacijo visoke kuhinje in svežine. Gorazd Potočnik, eden izmed gostujočih kuharjev, je svojo 
izkušnjo opisal tako: “To je nekakšen hedonizem, ker je enostavno in brez kiča. Samo hišica, čokolada 
in jagodičevje.” 
 
BB Influencers in BB Photography - več kot 200 novinarjev, influencerjev, fotografov in blogerjev iz 
vseh kontinentov, ki so svojo zgodbo, zgodbo Slovenije, zgodbo Bele krajine in zgodbo BIG BERRY-ja 
ponesli v svet. 
 
Vse to je zagotovo dovolj velik razlog za obisk BIG BERRY-ja, si ogledati čare Bele krajine in okusiti 
razkošje svobode. 
 


