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Projekt 196 X LJUBEZEN 
 
 
ZAČETEK: september 2018 
 
CILJ: V 2018 in 2019 želiva postati prvi par, ki bo obiskal vseh 196 suverenih držav 
sveta v rekordnem času.  
 
Misija ekspedicije je:  
 

• Podreti Guinnessov rekord v najhitreje prepotovanih državah sveta.  

• Postati prvi par, ki bo obiskal vse suverene države sveta.  

• Postati prvi par, ki se bo poljubil v vseh suverenih državah sveta.  

• Obiskati najbolj obiskane počitniške destinacije in najbolj priljubljene turistične 
atrakcije.   

• Promocija in ozaveščanje o ljubezni, miru in trajnostnem razvoju.  
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MIR 
 
V ljubezni in radostih potovanj lahko uživamo le, 
če živimo v miru. Mir je osnova in naša dolžnost 
je, da ga ohranjamo in varujemo.   
 
Promovirala bova mir, naključno prijaznost in 
sodelovanje ne glede na veroizpoved, raso, 
etnično pripadnost ali narodnost.  
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LJUBEZEN 
 
Verjameva v moč ljubezni. Ljubezen lahko 
izkorenini sovraštvo, ustavi vojno, zaceli 
zlomljeno srce, prinese srečo in ustvari življenje. 
Ljubezen je najmočnejša  sila na svetu.  
 
Koncept ljubezni bova promovirala z najino desko 
ljubezni. Deščica, ki spodbuja zavest o miru, 
trajnostnem razvoju in ljubezni, bo z nama 
potovala v vse države tega sveta.   
 
Ljubezen bova promovirala z iskanjem najbolj 
romantičnih krajev in aktivnosti.  
 
S posnetki in fotografijami iz vsega sveta bova 
dokazala, da je ljubezen moč najti povsod.  
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TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 

Obstoj ljudi, živali, narave in posledično tudi ljubezni 
in miru je mogoč samo s pomočjo trajnostnega 
razvoja. Naša dolžnost je, da zaščitimo okolje, 
ohranimo svet in vse njegove lepote za prihodnje 
generacije.  
 
Kjerkoli in kadarkoli bo to mogoče, bova izvedla 
deset minutno čistilno akcijo. Najin cilj je 
ozaveščanje o onesnaženosti in ostalih 
okoljevarstvenih težavah ter spodbujanje ostalih, da 
sledijo najinemu zgledu. Ker ima živalsko kmetijstvo 
negativen vpliv na okolje, se bova v času potovanja 
odpovedala govedini, jagnjetini in svinjini ter tako 
skušala izničiti najin ogljični odtis.  
 
Najin ogljični odtis bova skušala izničiti tudi s 
sajenjem dreves in podobnimi iniciativami. Trajnostni 
turizem bova promovirala tako, da bova potovala čim 
bolj okolju prijazno. Uporabljala bova okolju prijazne 
izdelke, zmanjšala število odpadkov, varčevala z 
vodo, izbirala etične turistične agencije ter eko 
prenočišča, v kolikor bo to le mogoče.  
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IZMENJAVA UGODNOSTI 
 

Če se Vam ljubezen, mir in trajnost zdijo pojmi, za katere se je vredno boriti, bi nama bilo v čast sodelovati z 
Vami. Z namenom, da čim bolj ustreževa Vašim željam in potrebam, bova sponzorske pakete ustvarila po 

meri. Za začetek Vas vabiva, da si ogledate najine vnaprej pripravljene sponzorske pakete, v nadaljevanju pa 
bova seznam ugodnosti prilagodila Vašim poslovnim ciljem.  
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Paket ‘Izkušen popotnik’ 

 
Seznam ugodnosti:  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije na spletni strani Honeymoon Adventurers  

 Prikaz logotipa in spletnega naslova Vašega podjetja v sekciji 'Sponzorji' na spletni strani Honeymoon 
Adventurers  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije v najinih e-novicah   

 Občasna omemba Vašega podjetja ali organizacije na družbenih omrežjih 196xLOVE/Honeymoon 
Adventurers (Facebook, Twitter in Instagram)  

 Možnost uporabe najinih imen in imena projekta v Vaših oglaševalskih kampanjah 

 Promocija Vašega podjetja na dogodkih povezanih s projektom 196xLOVE  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije v vseh sporočilih za javnost povezanih s projektom 196xLOVE  
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Paket ‘Profesionalen popotnik’ 

 
Seznam ugodnosti:  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije na spletni strani Honeymoon Adventurers  

 Prikaz logotipa in spletnega naslova Vašega podjetja v sekciji 'Sponzorji' na spletni strani Honeymoon 
Adventurers  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije v najinih e-novicah   

 Pogosta omemba Vašega podjetja ali organizacije na družbenih omrežjih 196xLOVE/Honeymoon 
Adventurers (Facebook, Twitter in Instagram)  

 Možnost uporabe najinih imen in imena projekta v Vaših oglaševalskih kampanjah 

 Promocija Vašega podjetja na dogodkih povezanih s projektom 196xLOVE  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije v vseh sporočilih za javnost povezanih s projektom 196xLOVE  
  

http://www.honeymoonadventurers.com/


 

 www.honeymoonadventurers.com   

 
 

Paket ‘Vrhunski popotnik’ 

 
Seznam ugodnosti:  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije na spletni strani Honeymoon Adventurers  

 Prikaz logotipa in spletnega naslova Vašega podjetja v sekciji 'Sponzorji' na spletni strani Honeymoon 
Adventurers  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije v najinih e-novicah   

 Konstantna omemba Vašega podjetja ali organizacije na družbenih omrežjih 196xLOVE/Honeymoon 
Adventurers (Facebook, Twitter in Instagram)  

 Možnost uporabe najinih imen in imena projekta v Vaših oglaševalskih kampanjah 

 Promocija Vašega podjetja na dogodkih povezanih s projektom 196xLOVE  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije v vseh sporočilih za javnost povezanih s projektom 196xLOVE  

 Nalepke/našitki logotipa Vašega podjetja na najinih nahrbtnikih za svetovno promocijo na samem kraju   
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Paket ‘Legendaren popotnik’ 

 
Seznam ugodnosti:  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije na spletni strani Honeymoon Adventurers  

 Prikaz logotipa in spletnega naslova Vašega podjetja v sekciji 'Sponzorji' na spletni strani Honeymoon 
Adventurers  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije v najinih e-novicah   

 Konstantna omemba Vašega podjetja ali organizacije na družbenih omrežjih 196xLOVE/Honeymoon 
Adventurers (Facebook, Twitter in Instagram)  

 Možnost uporabe najinih imen in imena projekta v Vaših oglaševalskih kampanjah 

 Promocija Vašega podjetja na dogodkih povezanih s projektom 196xLOVE  

 Omemba Vašega podjetja ali organizacije v vseh sporočilih za javnost povezanih s projektom 196xLOVE  

 Nalepke/našitki logotipa Vašega podjetja na najinih nahrbtnikih za svetovno promocijo na samem kraju  

 Fotografija/kratek posnetek Vašega izdelka/logotipa v vseh državah sveta – za uporabo v Vaših 
oglaševalskih kampanjah  

 ‘V sodelovanju z’ zasluge za glavnega sponzorja projekta  
 
 
 
 
 

  

http://www.honeymoonadventurers.com/


 

 www.honeymoonadventurers.com   

O naju 
 

Sva Carmen in Matic Pirc, mlad par iz Brežic. Do ušes sva zaljubljena v življenje, potovanja in drug v 
drugega. Najin cilj je postati 'poklicna popotnika' ter ambasadorja ljubezni, miru in trajnosti. Nedavno sva 

začela pisati popotniški blog 'Honeymoon Adventurers' in objavljati popotniške fotografije na Instagramu. Sva 
zelo delavna, disciplinirana, izobražena, organizirana, pozitivna in sposobna komunicirati v osmih jezikih. 

Predvsem pa sva strastna in izkušena popotnika, željna videti svet.  
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Kontakt 
 
 

 

 E-pošta:  carmen@honeymoonadventurers.com  
 matic@honeymoonadventurers.com  
 

 Spletna stran: honeymoonadventurers.com/ 
 

 Instagram: www.instagram.com/honeymoon_adventurers/ 
 

 FB stran: https://www.facebook.com/honeymoonadventurers/ 
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