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Spoštovani in cenjeni podjetniki, direktorji ter menedžerji, 
 
vabim vas, da spoznate projekt AKTIVENT Koroška 2020, najuspešnejši in najbolj 
prepoznaven športno - rekreativni vikend dogodek na Koroškem. 
 
Preden, da se vam predstavimo 14 letne reference iz našega poslovanja, bi vam najprej želel 
izpostaviti prednosti in priložnosti partnerstva v našem projektu. 
 
1. Razpršena ciljna populacija, ki so hkrati vaši potencialni kupci storitev ali izdelkov 
 
 
 
 
 
 
Spoštovani, 
 
dovolite nam prosim, da vam na kratko predstavimo naš projekt na Koroškem, ki je 
namenjen otrokom, njihovim družinam ter širši javnosti kolesarjev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Razvit model celovitega komuniciranja do vaše ciljne populacije in sicer na 3 nivojih: 

• Pred dogodkom (celovita korporativna komunikacija) 

• Na dogodku (vzorčenje, delavnice, maskote, nastopajoči, promo kotički itd.) 

• Po dogodku (PR) 
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3. Natančno določena struktura posameznih pozicij partnerjev in pravic komuniciranja. 

Ponujamo vam 7 kategorij, najvišja vrednost vložka znaša 4500 eur, povprečna srednja 
vrednost pa znaša 700 eur. Natančneje so kategorije opredeljene v ponudbi. 

 
4. Primarna komunikacija temelji na digitalnem komuniciranju (FB, IG, YT, In, newsletter). 

Zaradi večje razpršenosti dosega pa vključuje še ostale »tradicionalne« poti (radio, TV, 
časopis, plakati, letaki itd.). 
 

5. Iz posamezne branže sprejmemo v partnerstvo samo eno podjetje.  
 
6. Možnost zakupa programa Kolesarske avanture za vaše zaposlene ali poslovne 

partnerje. Organizirani vodeni kolesarski izleti po Koroškem in Avstrijsko Koroškem, ki 
vključujejo različna doživetja. 

 
7. Transparentno vodenje in natančno poročanje. 

Po koncu izvedenega projekta, kjer vsem partnerjem posredujemo izčrpno poročilo ter 
dokazne materiale, ki opravičujejo vložek posameznega partnerja. 

 
Obstajajo pa še številni drugi t.k.i. »mehki učinki«, ki smiselno dopolnjujejo celostno 
korporativno komuniciranje vašega podjetja, naj navedem nekatere:  
 
 
1. Aktiven življenjski slog. Vzpodbujanje in javno podpiranje aktivnega življenjskega sloga 

ljudi, ki postaja danes ena izmed ključnih vrednot sodobne družbe. Na ta način podjetje 
javno izrazi svoje stališče, da podpira tovrstne družbene aktivnosti. 
 

2. Družbena odgovornost. Pomoč in podpora okolju in družbi prijaznemu projektu, ki 
podpira samo pozitivne družbene aktivnosti (donatorstvo). 

 
3. Humanitarnost. Vsebine otroških programov so za otroke BREZPLAČNE, saj želimo 

aktivno vzpodbujati igrivo, gibalno in veselo otroštvo naših mladih nadobudnežev. 
Otroke pa celo v določenih primerih ali opravljeni nalogi nagradimo in osrečimo z majico, 
darilcem ipd. Torej, finančno konstrukcijo nastalih stroškov zapiramo z vašo pomočjo.  

 
4. Sodelovanje pri edinstvenem projektu na Koroškem. Podpiranje in sodelovanje pri 

razvoju prvega tovrstnega kolesarskega projekta na Koroškem, ki ima potenciale 
atraktivnega turističnega produkta. Namreč dejavnost rekreativnega kolesarjenja postaja 
z razvojem urejenih kolesarskih poti in ponudnikov hitro rastoča turistična panoga. 

 
 

Gregor Likar, prof. 
 
 

mailto:info@malckovsport.si


 

Športno društvo »Od abecede športa do športnega treniranja« | Gortinska cesta 102 | 2366 Muta  
D.Š.: 24708615 | TRR: 024700255785341 | E: info@malckovsport.si | G: 040 412 801/802 

 

 
Predstavitev 78-ih partnerjev iz projekta 2019 

 

mailto:info@malckovsport.si


 

Športno društvo »Od abecede športa do športnega treniranja« | Gortinska cesta 102 | 2366 Muta  
D.Š.: 24708615 | TRR: 024700255785341 | E: info@malckovsport.si | G: 040 412 801/802 

 

 
 
O NAS in kratek kronološki pregled 
 
AKTIVENT Koroška organizira ekipa strokovnjakov na področju menedžmenta športnih 
dogodkov, ki ima za sabo 14. letne izkušnje z vodenjem različnih projektov in organizacij. 
Pomembno je izpostaviti, da so vse aktivnosti povezane s športom, rekreacijo, gibanjem oz. 
zdravim in aktivnim življenjskim slogom ljudi. 
 
2006/7 – postavitev blagovne znamke Malčkov šport 

• Telovadba, animacije, tečaji, prireditve za otroke (Maga malčkova zabava, 
Malčkov tek, Malčkov tek na Obali) 

 
2010/11 – postavitev blagovne znamke Slash sport 

• Treningi, animacije, team buildingi in prireditve za odraslo populacijo (Timske 
igre, Rad'mam TEK, Kolesarski sejem, Kolesarski izleti) 

 
2017/18 – nastanek projekta AKTIVENT Koroška  

• Združitev vseh večjih dosedanjih dogodkov v vikend dogajanje in oblikovanje 
turističnega produkta 

 
2018/19… – razvoj projekta MODRI VOLK 

• Razvijanje unikatnega produkta poletnih campov za mladino in odrasle 

 
ZAKLJUČEK in povabilo k ogledu ponudbe 
 
V kolikor vas je naša kratka predstavitev prepričala, bi vam v nadaljevanju želeli predstaviti 
podrobnejše in konkretnejše informacije: 
 

• Predstavitev lanskega projekta oz. vse povzetke projektnega komuniciranja. Na 

voljo so vam na TEJ POVEZAVI. 

• Ponudbo za sodelovanje na otroškem segmentu AK20 (kmalu) 

• Ponudbo za sodelovanje na odraslem segmentu AK20 (kmalu) 

• Ponudbo za sodelovanje na obeh segmentih AK20 (kmalu) 

 
Vodji projekta 

 
Gregor Likar, prof. šp. vzg. l.r. 

Jasmin Kremzer, dipl. ekon. (UN) l.r. 
 
 
 

Mnenji smučarskega reprezentanta in znanega radijskega voditelja ter humanitarca o našem delu.      
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