POSLOVNO SVETOVANJE V TURIZMU
Slovenija, razvita & konkurenčna turistična destinacija
Fontus d.o.o. skupaj s svojimi partnerji razvija storitve poslovnega svetovanja v
turizmu.
Področja svetovanja za katere je podjetje še posebej specializirano:
 HOTELSKI MANAGEMENT IN MARKETING
o tržni, izidni in finančni kontroling
o sodobni trženjski pristopi


DESTINACIJSKI MANAGEMENT
o razvoj produktov v okviru turističnih destinacij
o upravljanje turističnih destinacij



MANAGEMENT ORGANIZATORJEV POTOVANJ IN POTOVALNIH AGENCIJ –
specialno za butične, specializirane, vhodne potovalne agencije (s poudarkom na
oblikovanju butičnih, posebnih ponudb paketov in aranžmajev; vhodni – incoming
turizem).

Sodelavci & partnerji:
- Unicon – SL, poslovno svetovanje in management, d.o.o., Rogaška Slatina
- strokovnjaki iz področja hotelirstva, upravljanja turističnih destinacij in turizma
- pravni okviri – pravnik Jože Unverdorben, Rogaška Slatina
- finančni okviri – partner Hefis d.o.o.

Fontus d.o.o. se aktivno vključuje tudi v različne iniciative ali druge oblike povezovanja
deležnikov v turistični dejavnosti na lokalni, regionalni ali državni ravni (npr. Lokalna
akcijska skupina Obsotelje in Kozjansko).
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O PODJETJU
Fontus. Vrata do izvirov potovalnih idej.
Osnovni podatki in kontakti
Ime: FONTUS, organizacija potovanj, agencija in svetovanje, d.o.o.
Matična številka: 3280705000, ID DDV: SI10901027
Sedež: Ulica Zrinjskega 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
Poslovni prostori: PE ZRINJSKEGA 8, Ulica Zrinjskega 8, Rogaška Slatina,
Slovenija
Kontakt:
E-mail: info@fontus.si
Telefon: 00386 (0)3 819 28 22
Mobilni: 00386 (0)40 650 804
Mobilni: 00386 (0)40 650 803
Fax: 00386 (0)3 819 28 23
Spletna stran:
Produkti destinacij v Sloveniji in regiji: www.fontus.si
Obsotelje & Kozjansko: www.trok.si
lastnik, prokurist
mag. Milan Zagoda, univ dipl.ekon., MBA
svetovalec partner, usmeritve: hotelirstvo in turizem
e-mail: milan.zagoda@fontus.si
Mobilni: 00386 (0)41 681 392
direktorica, marketing in prodaja:
mag. Vesna Zagoda Peperko, univ.dipl.geog., MBA
svetovalec junior, usmeritve: sodobne trženjske poti v turizmu, destinacijski
management, management organizatorjev potovanj
e-mail: v.zagoda-peperko@fontus.si
Mobilni: 00386 (0)40 650 804
Fontus d.o.o. je član:
1. Turistično gostinske zbornice Slovenije in
2. Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Fontus d.o.o. ima licenci Gospodarske zbornice Slovenije
1. Licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev - številka 930
2. Licenco za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev – številka 931
Glavni partnerji pri organiziranju & prodaji turističnih aranžmajev:
- Domači in tuji organizatorji potovanj: TUI POTOVALNI CENTER – TURISTIČNA
AGENCIJA SONČEK, ICAR, ATLAS AIRTOURS, TURISTIČNA AGENCIJA SAJKO,
PALMA, različni mali specializirani organizatorji potovanj za vhodni turizem
(incoming) za območje Slovenije in regije;
- Kongresni turizem: Kongresno-turistična agencija in kongresni servis Albatros
Bled, Bled;
- Hotelska in druga storitvena podjetja v turizmu – prvenstveno v Sloveniji.

Verzija 2016

