VABILO NA DOGODEK »Kako postati sobodajalec in oddajati na Airbnb«
Občina Cerkno v sodelovanju z LTO Laufar Cerkno organizira dogodek z naslovom »Kako postati
sobodajalec in oddajati na Airbnb«, ki bo v četrtek, 14. novembra, ob 16. uri, v prostorih Coworkinga
Cerkno (Bevkova ulica 22).
Želite izkoristiti poslovne priložnosti, ki jih ponuja turizem in postati sobodajalec? Morda že oddajate
turistične nastanitve in bi želeli poslovati preko spletnega portala Airbnb, ki turistom ponuja rezervacijo
in oddajo edinstvenih prenočišč po vsem svetu? Vabljeni na dogodek, na katerem boste izvedeli vse o
postopku registriranja sobodajalstva ter podrobnostih učinkovitega Airbnb poslovanja.
Vsebina dogodka:

1. DEL: Kako postati sobodajalec?
o
o
o
o

Kako postati sobodajalec v 5 korakih,
kaj zahteva Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih od sobodajalca katere ne smete
spregledati, nov pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov,
katere evidence je potrebno voditi ob prihodu gosta,
koliko prispevkov in davkov je potrebno sobodajalcu plačati ter kako pravilno izstaviti račun gostu.

2. DEL: Airbnb poslovanje
o
o
o
o
o
o

Kaj je Airbnb in kako deluje ter kaj je Airbnb Experience in kako deluje,
postopek registracije in verifikacije na Airbnb, kako nastaviti pravo ceno za vašo nastanitev,
na kaj je potrebno biti pozoren pri kreiranju oglasa, kako doseči “wau” efekt pri predstavitvi,
kako komunicirati z gosti in zakaj, kakšna so “pravila obnašanja” za gostitelje in goste,
kako sinhronizirati Airbnb koledar z drugimi spletnimi portali (Booking.com…)
kako pomembna je odzivnost - Airbnb mobilna aplikacija.

Predavala bo Klara Korenč, svetovalka za ponudnike turističnih nastanitev, organizatorka dogodka
Srečanje sobodajalcev Slovenije, Airbnb strokovna svetovalka.
Predvideno trajanje: 4 ure (z vmesnimi pavzami)
Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava. Prijavite se lahko na elektronski naslov:
minca.slakonja@visitcerkno.si ali na telefonsko številko: 064 277 696. Število mest je omejeno. Prijave
zbiramo do zasedbe prostih mest.
Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna, saj je sofinancirana s strani Republike Slovenije
in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru projekta FORMICA 3 Cerkno-Idrija-Logatec.
Partnerji in tudi sofinancerji projekta so: LAS s CILjem, Občina Idrija, Idrijsko-Cerkljanska razvojna
agencija d.o.o., Žan Menart s.p., Občina Logatec in Občina Cerkno.
Lepo vabljeni!

