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• сувенир је предмет сећања или
асоцијације

• важан је део туристичког садржаја
дестинације

• потенцијал српских дестинација је 
богата традиција и историја

СУВЕНИРИ



• добро дизајнирани сувенир:

• успешно представља културу и 
традицију

• кроз године буди
успомене са путовања

• шаље бројне 
поруке, 
о лепоти места, 
о легендама



• израдом сувенира културна
баштина се одржава

• туристи користе 15% свог 
буџета на куповину сувенира 

• сувенир има велику улогу у 
промовисању дестинације

Истраживање



1. За којим сувенирима се показује највећа потражња?

2. Која су, према Вама, обележја квалитетног сувенира?

3. Колико су староседелачки сувенири заступљени у 
односу на ‘масовне’ сувенире?

4. Колико су купци спремни просечно издвојити за
куповину сувенира?

5. Имате ли проблема с набавком староседелачких
сувенира? Како их проналазите на тржишту?

6. Да ли и како промовишете сувенирницу?

7. Организујете ли изложбе, радионице или друге
активности у сувенирници?

8. Размишљате ли о online продаји сувенира?

Истраживање – питања 



Рабош је био писани 
календар и служио је за:

• бележење важних 
појава и догађаја 

• сакупљање молитава

• памћење бројева

• утврђивање дугова 
(дневна рачунска
књига)

РАБОШ



СИСТЕМ РАБОША

• Начин писања писма био је
бустрофедонски

• наизменично здесна налево
и у повратку слева надесно



РАБОШ СУВЕНИР:

• чувао би причу о нашем 
словенском идентитету

• изазивао би интересовање 
за нашу историју

• био би у облику
дрвених привезака



РАБОШ СУВЕНИР:

• био би резбарен као у 
прохујала времена Старих 
Словена, бустрофедонски 

• садржао би обележја 
туристичке дестинације 
(лого, име)

• садржао би народне 
пословице, благослове и 
изреке



1. рабоши пријатељства:

• ко пријатеља нађе, нашао
је благо

• пријатељ је онај који зна све
о теби а и даље те воли

• пријатељство је танка жица, прекинути
се може лако, саставити се опет даје али
чвор остаје

• ништа земљу не чини тако пространом
као пријатељи у даљини; они стварају
географске ширине и географске
дужине



2. рабоши љубави:

• љубав и слога немогуће
омогуће

• љубав је лепа али слепа

• љубав је пуна меда
и једа

• ништа није
лепше од осмеха
заљубљене жене



3. рабоши поверења:

• брак чини троје: љубав, 
поверење и стрпљење

• најбољи начин да
установиш да ли можеш
некоме веровати је да му
сам први поверујеш

• љубав се испрва
назива поверењем



• манифестације

• водичи

• сајмови, излози, 
инсталације

• друштвене
мреже

ПРОМОЦИЈА

https://www.instagram.com/naissaconsulting/?hl=sr
https://www.facebook.com/naissaconsulting018/


Желимо да:

• окупимо домаће креативце 
• сувенири буду различити од 

масовно произведених
• понудимо креативне и 

занимљиве производе са 
причом
• да сам процес куповине 

учинимо правим доживљајем




