
5. POHOD OB REKI, KI POVEZUJE 
z Modrimi novicami (sobota, 4. september 2021)

Ugotavljamo, da je povezovanje in pozitiven pristop tisto, kar nas bo peljalo naprej. Ravno zato smo se 
odločili, da organiziramo projekt, kjer je ideja prav povezovanje.

Pri projektu tesno sodelujemo z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik in Zavodom za šport in 
rekreacijo Domžale ter številnimi društvi, klubi in krajevnimi skupnostmi. S četrto izvedbo je pohod postal 
prepoznan in obiskan ne le regijsko, vendar tudi širše. Udeležilo se ga je več kot 3.000 pohodnikov. Glede 
na podobne projekte v sosednjih regijah verjamemo, da nam bo uspelo število iz leta v leto povečevati. Tudi 
z vašim sodelovanjem.

ŠTIRJE GLAVNI RAZLOGI, ZAKAJ SODELOVATI NA POHODU OB REKI, KI POVEZUJE:
1. projekt omogoča vsebinsko vključenost vašega podjetja  

(glede vaših idej in želja smo zelo prilagodljivi)
2. na 4. Pohodu ob reki, ki povezuje je pozitivno sporočilo širilo več kot tri tisoč pohodnikov  

(trikrat več, kot leto prej)  – pohod tudi v prihodnje omogoča veliko rast po množičnosti obiska
3. projekt spodbuja povezovanje z lokalnim okoljem - sodelovanje občin, društev,  

medija ter seveda gospodarstva 
4. nenazadnje, sodelovanje za vas prinaša tudi komercialne učinke

www.pohodobreki.si
 Ste Modri? Potem pokličite 01 8396 400 ali pišite na urednistvo@modre-novice.si 

Ustanovitelj in izdajatelj: IR IMAGE d.o.o., Medvedova ulica 25, 1241 Kamnik, Slovenija
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Utrinki z zadnjega pohoda. :)

Ste Modri? Potem pokličite 01 8396 400 ali pišite na urednistvo@modre-novice.si

Ustanovitelj in izdajatelj: IR IMAGE d.o.o., Medvedova ulica 25, 1241 Kamnik, Slovenija 
Trženje: T: 01 8396 400, E: info@ir-image.si, www.modre-novice.si
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