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O MENI

ROBERT KEREŽI @ultrarobert.si
Začetek moje zgodbe najbrž že poznate in morda je v delčku celo
podobna vaši – nemiren duh skuša s tekaškimi pobegi obdržati
občutljivo ravnovesje s telesom, ki ga neprestano izzivajo neskončne
zahteve vsakdana, osebna pričakovanja, cilji, hrepenenja. Potem pa me
pomežik usode za vztrajnost in trmo nagradi z brezplačno udeležbo na
premieri še zmeraj ene najtežjih tekaških preizkušenj na svetu,
Marathonu Des Sables v Peruju, in mi odpre vrata na prizorišča
svetovnih ultratrail tekov, o katerih sem pred tem, zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev, kot oče treh otrok, knjižničar in pripovedovalec
zgodb, lahko zgolj sanjal.
Na omenjeno ekstremno preizkušnjo me je tedaj pospremilo tudi pismo
podpore predsednika RS Boruta Pahorja, ki je bil letos prav tako častni
pokrovitelj našega zgodovinsko obarvanega tekaškega projekta
Vranov let. Tesno povezanega z zgodbo o enem največjih pobegov v
svobodo v II. Svetovni vojni, ki je v svetu postala sinonim za humanost,
srčnost ter junaštvo partizanskih borcev ter slovenskih ljudi,
dokumentarec o njej pa je med drugimi posnel tudi angleški Channel 4.
A to sta le dve v nizu mojih tekaških avantur, ki v medijih ter med ljudmi,
kot vir navdiha za manjše ali večje osebne zmage, odmevajo še danes.
In ker v času verižnih virtualnih všečkanj, objemov, nasmeškov besede
res niso tisto, kar nam primanjkuje, sem kmalu želel srečo deliti še z
drugimi. Zato sem v zgodbi
v letu, ki se je poslovilo,
odprl poglavje o dobrodelnosti ter s projektom Nemogoče je samo
beseda z več tisoč Mariborčani dokazal, da združeni v dobrem namenu
lahko premikamo meje mogočega.
Moja zgodba tako zdaleč ni zgolj zgodba o športnem uspehu. Je veliko
več. Govori o vztrajnosti, predanosti, disciplini, povezanosti, odprtosti,
predvsem pa o ranljivosti, nenehnem
(samo)preizpraševanju,
(samo)preseganju ter rušenju rigidnih zidov v glavi ter duhu. In izkazalo
se je, da zato daje zagon vsem, ki upajo sanjati ter sanjam slediti. Ker
to, kar nosimo v sebi, je naše bistvo in skrivanje za zidovi, ki bi jih bilo
pametno porušiti, pelje v propad duše, v še večje stiske, oddaljenost od
sebe ter drugih. Zato tudi človek, ki se ne sooči z demoni, ne zmore
osebne rasti in kakovostnih odnosov. Bistvo je namreč v pogledu vase,
soočenju in spoznanju - takšen sem, sprejemam se, poglej me, ranljiv,
gol stojim pred teboj. In šele takrat se začne zorenje, ki razplamti
notranjo moč, zaradi katere lahko potem tudi na dolgih tekaških
preizkušnjah prenašaš fizične bolečine in glasen protest volje, a kljub
temu vztrajaš. Do konca.
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POMEMBNE
ROBERT KEREŽI @ultrarobert.si
Slovenija ima blizu 1.400.000 uporabnikov interneta, je leta
2018 pokazala raziskava MOSS, in skoraj 82 odstotkov jih
uporablja družbeno omrežje Facebook vsaj enkrat mesečno,
kar pomeni okoli 1.100.000. (vir: statcounter.com)
Moji videoposnetki, slike, blogi, članki in druge objave so
samo v zadnjem letu zabeležili več kot 220.000 ogledov, kar
predstavlja 20 odstotkov vseh uporabnikov Facebooka v
državi, več kot 3.500 ljudi pa je prebralo moj najbolj bran blog
iz večdnevne saoooskrbne puščavske tekme Marathon des
Sables.
Naša dobrodelna prireditev Nemogoče je samo beseda je
sprožila blizu 50.000 ogledov z 23.000 aktivnimi odzivi,
podobno je odmeval zgodovinski projekt Vranov let z 32.000
ogledi in 11.000 aktivnimi odzivi. Ob Facebooku uporabljam še
Instagram ter spletno stran www.ultrarobert.si, v zadnjem
času pa se vse bolj posvečam objavljanju videoposnetkov na
YouTubu.
Ker se zavedam, da so kratke in atraktivne vizualne vsebine
na družbenih omrežjih trenutno najbolj viralne, bo razvoj
prepoznavnosti znamke
temeljil predvsem
na video produkciji, objavah v obliki podcastov, zanimivih,
povednih fotografijah in motiviranju ljudi k večjim ter manjšim
spremembam, ki bogatijo življenje.

NEKAJ ŠPORTNE STATISTIKE
5 do 6 ultra trail tekem na leto v tujini
(v dolžini med 100 in 280 km)

*5 do 6 tisoč pretečenih kilometrov na leto
*124.046 višinskih metrov na leto
(14 vzponov na Mount Everest ali 44 vzponov na Triglav)
*treningi in tekme v letu 2019

NA DRUŽABNIH OMREŽJIH
@ultrarobert.si

je vključen v mednarodno bazo influence.co

DRUŽABNA OMREŽJA

FACEBOOK (več računov)
Robert Kereži, Run for Life, ultra+robert

INSTAGRAM

SLEDILCI
2.387

OGLEDI

NA OBJAVO

714

1.607

597

*435
**276

254

4.705

1.565

@ultrarobert.si

SPLETNA STRAN
www.ultrarobert.si

SLEDILCI SKUPAJ:
*redni naročniki na novice
** povprečni dnevni obisk
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VLOGI

@ultrarobert.si

STANDARDNE OBLIKE
CENIK ZA SEZONO 2020

Robert Kereži
gsm: +386 41636961
http: www.ultrarobert.si
e-mail: robert.kerezi@gmail.com

FORMAT

OPOMBE

SCENARIJ

Ambasadorski
VLOG

Vsebuje do 5 minut zgodbe o določenem izdelku ali
storitvi izbrane blagovne znamke. Posnet in v celoti
urejen v mojem običajnem slogu, oglaševalec tako
kupi zgolj pozornost ter krije stroške izdelave.

Angažiran del vloga
(trajanje do 3 min.)

Oglasni
VLOG

Blagovna znamka nadzoruje vsebino oglaševalskega
vloga, sicer posnetega v mojem običajnem slogu.
Ker gre za naročeno in plačano vsebino, govorimo o
neposrednem oglaševanju, ki ga je treba vidno
označiti. In sicer tako, da gledalci razumejo ter se
oglaševanja zavedajo, preden sodelujejo.

CENA
590 €

V celoti angažiran vlog
(trajanje do 5 min.)

990 €

Oglasni vlog
(trajanje do 5 min.)

1.490 €

Otvoritveni kadri v 5 vlogih
po 3 sekunde

1.000 €

OTVORITVENI
KADRI

Lahko se dogovorimo tudi za otvoritvene kadre, s
katerimi si zagotovite nekaj sekundno postavitev
določenega izdelka ali storitve v kader pred
začetkom vsakega vloga. Dolžina in pozicioniranje
se lahko po dogovoru tudi spreminjajo.

Otvoritveni kadri v 10 vlogih
po 3 sekunde

1.590 €

PRODUCT
PLACEMENT
ali
UMESTITEV
V VSEBINO

V tem primeru je izdelek ali storitev umeščena v
vlog, ki je v celoti uredniški in ni neposredno
povezan z izbrano blagovno znamko. Na primer,
izbrana športna oblačila nosim med snemanjem vaj
za moč ali med pojasnjevanjem specifik tekaških
treningov pišem s pisalom oglaševalca. Tovrstni
vlogi so zelo primerni tudi za oglaševanje storitev.

Umestitev izdelka – enkrat

150 €

Umestitev izdelka
v 3 vloge

390 €

Umestitev izdelka
v 5 vlogov

650 €

VLOGI
iz
DOGODKOV

Običajno gre za organiziran medijski dogodek s
predstavitvijo izdelka ali storitve, ki ga po dogovoru
obiščem. Del vsebine je namenjen opisu, namenu in
značilnosti dogodka. Mogoče so tudi kombinacije s
predhodnim napovedovanjem kot tudi potovanja na
mednarodne dogodke.

Obisk domačega dogodka
za 3 ure
(2 minuti vsebine v vlogu)

INTERVJU
ali
PREDSTAVITVENI
VLOG
DOSEG VIDEO
POSNETKOV
+
BOOST PAKETI
(plačljive objave)

Vlog je namenjen pogovoru s predstavnikom ali
ambasadorjem izbrane blagovne znamke, ki
določen izdelek ali storitev predstavi na subtilen,
nevsiljiv način, najbolje v stilu mojih siceršnjih
vlogov. Enako subtilno je zapisano obvestilo, da gre
za sponzorirano vsebino dotične blagovne znamke.
Ob sklenitvi dogovora se zavezujem, da bo naravni
doseg videoposnetka 2.000 ogledov. Ker Facebook
dnevno spreminja algoritme, s katerimi meri doseg,
je prihodnost zelo nepredvidljiva. Zato ustvarjalci
video vsebin, ki objavljajo predvsem na Facebooku,
od začetka leta 2017 doživljajo nihanje ogledov.
Kljub temu zagotavljam, da bodo imeli naši
promocijski posnetki vsaj 2.000 ogledov.

390 €

Obisk mednarodnega
dogodka 1 - 2 dni

do

(celoten vlog namenjen poti)

(*po dogovoru)

1.200 €

intervju - do 5 minut

200 €

Povprečen organski doseg
vlogov
2.000 do 5.000 ogledov

VKLJUČENO

okrepljen doseg 1
do 10.000 ogledov

100 €

okrepljen doseg 2
do 20.000 ogledov

200 €

*Cena je odvisna od dolžine potovanja in časa bivanja v tujini
S formati vlogov, ki so prilagojen maksimalnemu zadovoljstvu naročnika, želim ustreči potrebam in željam projekta. Zgornje cene tako služijo kot
okvirno vodilo za pogovore in začetne izračune.
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FACEBOOK &
INSTAGRAM
STANDARDNE OBLIKE
CENIK ZA SEZONO 2020

FORMAT
FACEBOOK/INSTAGRAM

objava fotografije

FACEBOOK/INSTAGRAM

objava zgodbe v
obliki VLOGA
FACEBOOK/INSTAGRAM

objava fotografije in
vloga (video zgodbe)
KOMBINIRAN
PAKET

@ultrarobert.si

Robert Kereži
gsm: +386 41636961
http: www.ultrarobert.si
e-mail: robert.kerezi@gmail.com

OPOMBE

SCENARIJ

Klasičen način objave na Instagramu/facebooku.
Zavezujem se k ustvarjanju kakovostnih in privlačnih
vsebin. V plačilo je vključena profesionalna
fotografija.

1 slikovna objava

CENA
150 €

3 slikovne objave

350 €

Blagovna znamka nadzira vsebino oglasnega vloga v
mojem običajnem slogu. Predvideni doseg: 2.000
uporabnikov; vsaka ponovitev objave je mogoča že
za 30 odstotkov prvotne cene.

oglasna zgodba
1 minuta / 4 deli

od 250

5 minut zgodbe o novem izdelku ali storitvi izbrane
blagovne znamke. Vlog je v mojem običajnem slogu
in ga tudi v celoti urejam. Kot dodatek je lahko
Instagram Vlog pripravljen tudi kot kratko, zanimivo
povabilo s povezavo na zgodbo, objavljeno na
straneh oglaševalca.

oglasna zgodba
2 minuti / 8 delov

€
do 480 €

4 x zgodba + 1 slika
namenski paket vloga

990 €

8 x zgodba + 1 slika
namenski paket vloga

1.490 €

S formati vlogov, ki so prilagojen maksimalnemu zadovoljstvu naročnika, želim ustreči potrebam in željam projekta. Zgornje cene tako služijo kot
okvirno vodilo za pogovore in začetne izračune.
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PREDAVANJA
DELAVNICE &

@ultrarobert.si

Robert Kereži
gsm: +386 41636961
http: www.ultrarobert.si
e-mail: robert.kerezi@gmail.com

CENIK ZA SEZONO 2020

FORMAT
PREDAVANJE A
SVETOVNI ULTRA TRAIL TEKI
IN SOLO PODVIGI, OPREMA,
PREHRANA, TRENINGI

PREDAVANJE B
S POUDARKOM NA MOTIVACIJI
IN ORGANIZACIJI ČASA

PREDAVANJE C
S POUDARKOM NA OSEBNI
RASTI, KOMUNIKACIJI,
ODNOSIH IN SAMOPRESEGANJU

KOMBINIRAN
PAKET Z
DELAVNICO

OPIS

TRAJANJE

CENA

Izvedeli veliko zanimivih ter nenavadnjih
informacij, nanizanih med duhovno bogate
zgodbe, slikovito podoživete čez fotografije in
kratke videoposnetke.

45 do 60 min
s časom za vprašanja in
komunikacijo s publiko

120 €
+ potni
stroški

Vsaka sprememba od nas zahteva, da zapustimo
cono udobja. Izgovor, ki ga ob tem najpogosteje
slišim je seveda - pomanjkanje časa. Z dobrim
načrtom in resnično željo po spremembi pa
ugotovimo, da ni tako.

60 min
s časom za vprašanja in
komunikacijo s publiko

Kar nosimo v sebi je naše bistvo. Skrivanje za
zidovi, ki bi jih bilo pametno porušiti, pa pelje v
propad duše, v še večje stiske, oddaljenost od
sebe ter drugih. Zato človek, ki se ne sooči z
demoni, ne zmore osebne rasti in kakovostnih
odnosov. Bistvo je namreč v pogledu vase,
soočenju in spoznanju - takšen sem, sprejemam
se. Šele takrat se začne zorenje, ki razplamti
notranjo moč.

(0,18 eur/km)

Blok 1
45 minut
(predavanje del 1)

250 €

350 €

Blok 2
45 minut
(predavanje del 2)

Blok 1
6o minut – predavanje
Blok 2
60 minut - delavnica

490 €

(vprašalnik in pogovor)

S formati predavanj, prilagojenim maksimalnemu zadovoljstvu naročnika, želim ustreči potrebam in željam. Zgornje cene tako služijo zgolj kot
okvirno vodilo za pogovore in začetne izračune.
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INTENZIVNA
KOMUNIKACIJA

@ultrarobert.si

Robert Kereži
gsm: +386 41 636 961
http: www.ultrarobert.si
e-mail: robert.kerezi@gmail.com

OSTAJA GLAVNA OBLIKA POVEZOVANJA Z LJUDMI
Iz dosedanjih objav je lepo razvidno, da me zanima več področij, povezanih s športom, prehrano, motivacijo
in aktivnim življenjskim slogom, ki bodo narekovale ter oblikovale tudi vsebine za leto 2020, a jim bom
seveda dodal še kakšno komponento, ki se tematsko navezuje nanje. Dosedanja predavanja, na katerih sem
govoril predvsem o treningi in prehrani ter izkušnjah iz tekmovanj, bom nadgradil s praktičnimi nasveti za
boljšo organizacijo časa ter motivacijskimi delavnicami, ki jih bom izvajal po Sloveniji.

BLOGI, VLOGI
in PODCASTI

STROKOVNI
ČLANKI

OCENE (izdelkov,
blaga in storitev)

PREDAVANJA
in DELAVNICE

Tekmovanja, prežeta z osebno
izkušnjo, bodo še naprej jedro
mojih samosvojih in stilsko
prepoznavnih
blogerskih
zapisov
iz
ultratekaške
svetovne scene in zelo se
veselim
nove
oblike
komuniciranja z zvestimi
sledilci, ki se jim bodo,
verjamem, pridružili tudi novi.
Izkušnje, znanje in zanimivosti
bom namreč delil tudi v vlogih
in podcastih, ki jih bom posnel
sam
ali
soustvarjal
z
zanimivimi gosti.

Število strokovnih člankov na
www.ultrarobert.si iz dneva v
dan raste. Tudi v letu 2020
imam
pripravljen
nabor
zanimivih tem, ki se jih bom
lotil sam ali s sogovorniki.
Področja, ki jim ostajam zvest,
so povezana s športom,
prehrano,
motivacijo
in
zdravim načinom življenja.
Večji poudarek bo namenjen
staranju in športu v poznejših
letih ter ohranjanju vitalnosti.
Članki bodo še naprej
opremljeni s profesionalnimi,
kakovostnimi in povednimi
fotografijami, zaščitenimi pod
znamko
. Velikokrat
se bodo navezovali tudi na
ostale
vsebine
drugih
komunikacijskih kanalov.

Pri preizkušanju oz. testiranju
izdelkov ali storitev, se
zavezujem k objektivnemu
ocenjevanju in javnim objavam
na
obstoječih
družbenih
kanalih. Predvsem se želim
posvetiti športnim oblačilom,
obutvi, opremi in prehrani,
masaži,
fizioterapiji
ter
obiskom športno-turističnih
centrov, ki ponujajo spekter
različnih
in
kompleksnih
storitev za športnike ter
aktivne
posameznike
in
družine.

Na dosedanjih več kot
petdesetih predavanjih, ki se
jih je udeležilo blizu 2.500 ljudi
iz vse Slovenije, sem govoril
predvsem o treningih in
prehrani ter izkušnjah iz
tekmovanj. Letos jih bom
nadgradil še s praktičnimi
nasveti za boljšo organizacijo
časa
ter
motivacijskimi
delavnicami. Na Youtube in
Facebook
kanalu
bodo
predavanja objavljena tudi v
obliki live streama oz.
prenosov v živo, z online
vprašanji pa se bodo lahko
gledalci vanje tudi aktivno
vključevali. Z webinarji ali t. i.
spletnimi konferencami pa se
bom posvečal skupinam ali
posameznikom, ki jih pestijo
točno določena vprašanja.

si

NAJVEČJI DEL MENE
so še zmeraj

ULTRA TRAIL TEKME
SEZNAM ULTRA TRAIL TEKEM

SEZNAM TRAIL TEKEM

V TUJINI (nad 100 KM)

DOMA IN V TUJINI (do 100 KM)

1. - 3. maj 2020
GRČIJA/Krf (108 KM)
Corfu Mountain ultra trail
3. - 5. julij 2020
ŠPANIJA/Pireneji (110 KM)
Val D'Aran by UTMB
24. - 30. avgust 2020
FRANCIJA/ŠVICA/ITALIJA (170 KM)
Ultra Trail Mont Blanc

2020

www.

29. - 30. februar 2020
HRVAŠKA/Istra (25 KM)
Compressport IstraTrek Buzet
21. - 22. marec 2020
HRVAŠKA/Križevci (32KM)
Kalnik trail
17. - 18. april 2020
HRVAŠKA/Istra (41 KM)
100 miles of Istra

20. – 22. november 2020
KITAJSKA/Sichuan provinca (108 KM)
Panda Ultra trail by UTMB

29. - 30. maj 2020
SLOVENIJA/Celje (53 KM)
Ultra Trail Savinja

*3. - 13. april 2021
MAROKO/Sahara (268 KM)
Marathon Des Sables

12. – 13. september 2020
HRVAŠKA/Istra (42 KM)
Učka trail

*V letu 2021 sledi še nekaj preizkušenj, a na MDS se je
treba prijaviti že v letu 2020
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SPONZORSKI PAKETI
PAKET

OPOMBE

DODATNE
STORITVE

12 sponzorskih enot

Uredniška ocena
storitve ali izdelka

v eni ali več različnih
kategorijah
(tehnologija, življenjski
stil, oprema, hrana)

(3 namenski/oglasni
vlogi v dolžini do 5
minut)

PREDVIDEN
DOSEG*

Robert Kereži
gsm: +386 41636961
http: www.ultrarobert.si
e-mail: robert.kerezi@gmail.com

CENA

CENA NA
ENOTO
416 eur

24.000 ogledov

5.000 eur

+3 brezplačni
oglasni vlogi

+ 3 oglasni vlogi
5 sponzorskih enot
v eni ali več različnih
kategorijah
(tehnologija, življenjski
stil, oprema, hrana)

Uredniška ocena
storitve ali izdelka
(2 namenska/oglasna
vloga v dolžini do 5
minut)

500 eur
10.000 ogledov

2.500 eur

+2 brezplačna
oglasna vloga

+ 2 oglasna vloga
2 sponzorski enoti
v eni ali več različnih
kategorijah
(tehnologija, življenjski
stil, oprema, hrana)

Uredniška ocena
storitve ali izdelka
(1 namenski/oglasni
vlog v dolžini do 5
minut)

600 eur
5.0000 ogledov

1.200 eur

+1 brezplačni
oglasni vlog

2000 ogledov

500 eur

500 eur

+ 1 oglasni vlog
1 sponzorska enota
PODPORNIK

v eni ali več različnih
kategorijah
(tehnologija, življenjski
stil, oprema, hrana)

*Predviden doseg zajema minimalno število vseh ogledov skupaj, glede na število sponzorskih enot.
S formati vlogov, ki so prilagojen maksimalnemu zadovoljstvu naročnika, želim ustreči potrebam in željam projekta. Zgornje cene tako služijo kot
okvirno vodilo za pogovore in začetne izračune.
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Zakaj bi vas sodelovanje

ZANIMALO

?

@ultrarobert.si

Robert Kereži
gsm: +386 41636961
http: www.ultrarobert.si
e-mail: robert.kerezi@gmail.com

∞ Ker je globlji in širši pomen mojih prizadevanj že dvakrat prepoznal predsednik RS
Borut Pahor ter me z osebnim pismom podpore pospremil na MDS v Peru ter prevzel
tudi častno pokroviteljstvo pri osebnem projektu Vranov let, z močnim zgodovinskim
nabojem, ki odmeva doma in v tujini.
∞ Ker mi je leta 2018 tedanji župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec podelil
zahvalno darilo mesta.
∞ Ker me je Maribor Info uvrstil med trinajst izjemnih, ki so med ljudmi pustili pečat.
∞ Ker sem reden gost televizijskih in radijskih oddaj.
∞ Ker so bili samo lani moji podvigi v tiskanih in digitalnih medijih omenjeni več stokrat.
∞ Ker me je na predavanjih v zadnjih dveh letih poslušalo že skoraj 5000 ljudi po vsej
Sloveniji.
∞ Ker mi na družbenih omrežjih redno sledi blizu 5000 ljudi.
∞ Ker je samo najbolj bran blog dotaknil kar 3500 bralcev.
∞ Ker se je naše humanitarne prireditve Nemogoče je samo beseda udeležilo več tisoč
Mariborčanov.
∞ Ker ima spletna stran www.ultrarobert.si že 2437 naročnikov in 40000 obiskov, ki iz
dneva v dan rastejo.
∞ Ker prijateljujem z Nadhiro Al Harty, prvo žensko iz Omana, ki je osvojila Mount
Everest, ter z drugimi zvezdniki ultra trail teka, kot sta Jasonom Schlarb ter Julian
Chorier.

In predvsem ker po Sloveniji začenjam z motivacijskimi
predavanji in delavnicami, ki bodo k večjim ter manjšim
osebnim ter profesionalnim zmagam navdihovale vse, ki
danes o svojih ciljih zgolj sramežljivo sanjajo.
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@ultrarobert.si

Želite več informacij?

Robert Kereži
gsm: +386 41636961
http: www.ultrarobert.si
e-mail: robert.kerezi@gmail.com

REZERVIRAJTE SI

ČAS ZA KAVO
Ekipa, ki stoji za znamko
je zelo majhna. Njeno oblikovno in
vsebinsko podobo že ves čas v celoti namreč ustvarjava in razvijava z ženo,
Urško Kereži. Novinarko in urednico, ki je že skoraj dve desetletji v enem od
slovenskih dnevnikov avtorica najrazličnejših medijskih vsebin. Društvo
novinarjev Slovenije pa jo je za njeno delo tudi nagradilo s cehovski nagrado
za posebne dosežke. Le ob večjih strankah in projektih, ki presegajo najine
okvirje, nama na pomoč priskoči razširjena ekipa, zato sva bila do zdaj še
vsakemu izzivu kos.
Če vas sodelovanje z nama zanima, naju poiščite na spodnjih kontaktih.
Veseliva se vašega klica, Urška + Robert

Robert Kereži
Influencer
gsm: +386 41 636 961
e-mail: robert.kerezi@gmail.com
web: www.ultrarobert.si

