
Na pravom si mjestu

Ima li Tvoj
smještaj ono
nešto?



Obiteljski
smještaj Naslovi koji će Te izbaciti iz zone

komfora

Prije svega01

02 G(h)ost

03 Vlastiti brand

04 Ovisni ili neovisni

05 Mali brojevi



ili potvrdi ono što već svakodnevno radiš u svom

poslu

Stekni nova
znanja



Autorica
o knjizi
Uspjeh nije rezerviran samo za neke iznajmljivače

U knjizi sam pisala o domaćinu novog doba, to je onaj domaćin
čije upravljanje objektom donosi rezultate. 

KAKO DOĆI DO TIH REZULTATA?
U knjizi se nalaze primjeri koje i vi možete primijeniti već danas,

baš kao što sam i ja to radila.



Kako izgraditi
vlastiti brand
smještajnog
objekta?

Kako
formirati
cijenu
smještajnog
objekta?

Što sve
dodatno
naplatiti
gostu?

Kako
konkurirati?

Kako
upravljati s
recenzijama?

Kako
uspješno
komunicirati?

Kako
upravljati s
recenzijama?

Jednostavne i dokazane metode

Pronađi odgovore na pitanja



Odobren i priznat priručnik od strane struke

Relevantne
recenzije
Ova knjiga je uistinu sjajna! ... čitatelja vuče da je pročita u jednom dahu. Koncept je takav da se

uvijek iznova može vratiti na neko poglavlje koje nas je više zanimalo, bez da se imalo izgubi

smisao sadržaja. Ovaj uradak nesumnjivo će naći svoje mjesto kod svakog iznajmljivača koji drži

kako do sebe i svog objekta, tako i do svog gosta.

ŽELJANA ŠIKIĆ, direktorica Turističke zajednice Šibensko-kninske županije

Priručnik je pisan uistinu jednostavnim jezikom bliskim iznajmljivačima, utemeljeno na praksi i s

odgovorima na pitanja i situacije (izazove) s kojima se susreću prilikom iznajmljivanja. Izvrstan

vodič kako za početnike tako i za iskusne iznajmljivače koji žele poboljšati i unaprijediti svoje

poslovanje.

MARIJA BOBAN, Izv. prof. dr. sc., Sveučilište u Splitu, Predstojnica Zavoda za

ekonomske, financijske i informacijske znanosti i statistiku



500
naručenih knjiga u samo 30

dana

172
stranice sadržaja

149
HRK

2300
pratitelja nakon 30 dana

MALI BROJEVI ALI ZNAČAJNI:



Iznajmljivači
o knjizi
Fenomenalno! Ova knjiga je

najbolje što mi se dogodilo u

2020. Hvala Vam što ste je

napisali.

A.M. , vlasnica vile, Istra

Knjiga je super! Pravi priručnik i

knjiga znanja za svakog tko se

bavi ovim poslom. Stvarno se

lako čita i sadržaj te vuče da je

čitaš dalje.

A.G. , vlasnik vile i nekoliko
apartmana, Šibenik

Odličan materijal za učenje i

proširenje znanja.

Stvarno se čita u jednom dahu.

Z.R. vlasnik apartmana, Dubrovnik



Zaviri u HIT sadržaj



Nemaš vremena
za duge
edukacije
dok "hendlaš" obitelj i karijeru



Idealan je za Tebe

OBITELJSKI SMJEŠTAJ
#superdomaćin

Nabavi svoj
primjerak na
vrijeme



www.obiteljskismjestaj.hr

WEB STRANICA

info@obiteljskismjestaj.hr

EMAIL ADRESA

+385 91 27 55 550

KONTAKT BROJ

I spremno dočekaj novu sezonu


