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Кои сме ние?

ПВК Оксижен претставува здружение на граѓани кое се залага за развој на спортот, рекреацијата 
и  алтернативниот туризам во Република Македонија. Формирано е во 1997 година од група 
ентузијасти и вљубеници во убавото, авантурата, одморот, здравјето, задоволството, другарувањето, 
атракцијата, позитивната енергија, враќање кон недопрената природа, и пред сé, се разбира 
зголемениот адреналин ... и сето тоа ни помага да ја почувствуваме убавината на природата и да го 
доживееме и видиме тоа што природата ни го овозможува.

Во првите години од своето формирање, ПВК Оксижен имаше само натпреварувачки карактер 
и кон крајот на деведесетите години во Маврово на падините на Бистра го организиравме првиот 
натпревар во планински велосипедизам крос кантри. Од почеток на организираните планинските 
крос кантри возења во  Македонија па се до првите години од 21 век ПВК Оксижен беше организатор 
на скоро сите настани поврзани со планинскиот велосипедизам и развој на спортскиот алтернативен 
туризам во Република Македонија.

Бевме иницијатори за формирање на Балканската Федерација за планински велосипедизам 
(BMBF). Членовите на Оксижен, како репрезентативци на Македониjа, учествуваа на првото 
Балканско првенство во планински велосипедизам  кое се одржа во Грција во близината на Атина.   
Во 2000-та година зедовме учество и на второто Балканско првенство во планински велосипедизам 
кое се одржа во Романија во Полијана Брашов.  Во 2004-та година го организиравме Балканското 
првенство во планински велосипедизам во Маврово на падините на Бистра каде што земаа учество 
селекции на 7 балкански држави и учествуваа повеќе од 100 елитни натпреварувачи. Изминативе 
години учествувавме на повеќе меѓународни фестивали и натпревари како рекреативни така и 



професионални од кои би го издвоиле учеството во 2010 година на познатиот фестивал Лаго ди 
Гарда во Италија каде присуствуваа повеќе од 10,000 вљубеници во овој вид рекреација и каде што 
земаа активно учество повеќе од 2000 професионални натпреварувачи меѓу кои и членовите на ПВК 
Оксижен.

Развојот на планинскиот велосипедизам во Македониjа неминовно доведе до појава на 
таканаречениот активен и алтернативен туризам во Република Македонија. ПВК Оксижен од пред 
повеќе од десет години активно учествува во развојот на активниот и алтернативниот туризам во 
Република Македонија. Изминативе години реализиравме повеќе проекти  како што се бележење на 
планинарско велосипедски патеки во Маврово и промоција на алтернативниот туризам во Маврово 
под мотото Летна Шема, бележење на патеките во Крушево, бележење на патеки во скопскиот 
регион, бележење патеки во националниот парк Јасен, Мариово итн. Активно учествувавме на 
бројни семинари и работилници околу развојот на овој вид туризам во Република Македонија.

ПВК Оксижен како активен член на кластерот за туризам во рамките на Проектот за конкурентност 
на Макдонија (МСА, Macedonia Competitiveness Activity) беше вклучен во промоцијата на туристичките 
капацитети на Република Македонија при посета на странски делегации од Вермонт САД, во рамките 
на манифестацијата VERMONT OUTREACH. Потоа ПВК Оксижен активно учествуваше во промоција 
на македонските капацитети на повеќе од 25 светски тур-оператори при нивната посета на РМ. Ги 
промовиравме македонските можности за активен и алтернативен туризам на најголемите германски 
и руски тур-оператори и учествуваме на повеќе европски туристички саеми. ПВК Оксижен заедно 
со RICHARD BANGS ADVENTURES - YAHOO ја промовираше Македонија и нејзините можности за 
активен туризам преку најголемиот интернет пребарувач Јаху. Бевме домаќини на Французите Nath-
alie Cuche - репортер, Eric Beallet - фотограф, Bruno Laval – велосипед-тестер и Olivier Durbec – доктор,  



кои изготвуваа репортажа за Македонија за најреномираното европско списание за алтернативен 
туризам од Швајцарија.  Активен член сме и поддржувач на Истражете ја Македонија http://www.ex-
ploringmacedonia.com и партнери на повеќе туристички агенции во Република Македонија. 

Козјак, Китка, Солунска глава, Мавровски маратон, Мариово на дланка, Шарски води, Крушево, 
Галичица  се само дел од настаните каде што континуирано учествуваме.  Го помагаме спортот како 
и активниот и алтернативен туризам во скоро сите настани што се организираат ширум Македонија  
и на кои учество земаат сé поголем број на граѓани кои сакаат да уживаат во природните убавини 
кои Република Македониjа им ги нуди.

Како професионалци кои долго време се вклучени во развојот на еден нов вид рекреација и 
туризам во Македонија, ја воочуваме и потребата на многу други субјекти кои сакаат да бидат 
вклучени во развојот на спортскиот и алтернативен туризам во Република Македонија.   

Дали тоа се однесува на волонтерска помош, донаторска помош, класично рекламирање, 
брендираање или пак на едноставната желба да се помогне во развојот на туризмот во Македонија, 
да се даде мал допринос за граѓаните, а со тоа и да се покаже општествената одговорност, ПВК 
Оксижен ќе помогне во реализацијата на тие цели.

Како и секое здружение, ПВК Оксижен претставува непрофитно здружение и сите средства 
собрани преку работата на своите членови здружението ги искористува за развој на спортот и 
туризмот во Македонија. Организираме професионални натпревари, организираме рекреативни 
патувања,  бележиме патеки, водиме групи туристи низ планинските предели на Македонија, им 
помагаме на туристичките агенции во привлекување на странски туристи како и ред други активности.   



Но покрај сите веќе реализирани активности, секогаш постојат и настани кои не сме успеале да ги 
оствариме пред сé заради недостаток на ресурси. Се надеваме дека со овој наш краток вовед, како 
и со презентацијата што следи, ќе привлечеме внимание и заинтересираност кај други субјекти кои 
би имале интерес за можна идна соработка со ПВК Оксижен.  

Доколку имате прашања, некоја идеја или сакате едноставно да воспоставите контакт со нас, 
слободно контактирајте нé - ПВК Оксижен  е здружение на граѓани формирано за сите оние кои ги 
сакаат природата и спортот.
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Волонтерска помош

Волонтирањето е позитивна работа. Допринесува сите 
ние да се чуствуваме подобро и ги зголемува индивидуалната 
самодоверба и елан. ПВК Оксижен е здружение на граѓани и 
знаеме што значи недостаток на финансиски средства, недостаток 
на физичка сила, немање доволно капацитети и ресурси, а во исто 
време желбата да ги реализираме нашите идеи е голема. Сепак вољата кај сите нас и желбата да си 
помогнеме едни со други нé движи напред.  Без разлика дали имате потреба од волонтерска помош, 
сакате да волонтирате во некој од настаните што ПВК Оксижен ги организира или пак едноставно 
сакате да стапите во контакт со нас по однос на оваа тема, ПВК Оксижен секогаш е тука

Донации

ПВК Оксижен како здружение на граѓани секогаш има потреба 
од дополнителна помош бидејќи нашите финансиски и материјални 
можности се ограничени.  Сите наши ресурси ги искористуваме за 
тоа што се залагаме: запознавање на Македониjа, развој на спортот 
и културата и меѓусебното дружење. Без разлика дали е финансиска помош или пак е донација 
на некој вид производ или предмет ПВК Оксижен е благодарен за секој денар помош.  Можеби 
еден денар помош е скромна помош, меѓутоа зад секој дониран денар стои еден голем човек и 
истомисленик кој ПВК Оксижен ќе го има зад себе.



Партнери

ПВК Оксижен има секогаш потреба од партнери за реализација на своите идеи. Доколку сте 
компанија или институција која има исти програми или пак се наоѓа во регионот во кој ПВК Оксижен 
делува би сакале да дознаеме за Вас. Проширувањето на контактите и остварувањето на партнерски 
односи во реализација на разни активности е во основата на ПВК Оксижен како здружение на 
граѓани. Со постоење на взаемен интерес партнерскиот договор е секогаш можен.

Туристички сектор

ПВК Оксижен соработува со повеќе хотели, туристички агенции, организации и други агенции.  Без 
разлика дали се однесува за едноставно изнајмување велосипеди, ангажирање на индивидуален 
планинарски водич или пак соработка во делот на организирани тури кои ПВК Оксижен ги нуди, 
членовите на ПВК Оксижен се секогаш отворени за соработка. Нудиме професионален пристап и 
отворени сме за забелешки и предлози. ПВК Оксижен постои 16 години, од кои 10 години е активно 
вклучен во развојот на алтернативниот туризам во Македонија. Запознаени сме со потребите 
на туристичкиот сектор а воедно имаме и искуство и спремност за реализација на планинарско 
велосипедските тури. Активни партнери сме на www.exploringmacedonia.com, кластерот за туризам 
на РМ и повеќе туристички агенции.







Рекреативни тури
Маврово, Мариово, Крушево и други настани од рекреативен карактер 

ПВК Оксижен во текот на една сезона организира неколку 
рекративни настани кои траат за време на викендите. Овие 
рекреативни настани се поддржани од страна на општините и 
секогаш се медиумски покриени со цел заживување на активниот 
и алтернативен туризам во општината. На овие настани 
присуствуваат околу стотина рекративци кои привлекуваат 
значително внимание во околината каде што се одвива настанот.   
Спонзорот на рекреативен настан добива најголема реклама 
на сите места можни за реклама, а на името на самиот настан 
се додава и името на спонзорот, сé со цел рекламата на ТВ и 
Радио да даде идентификација со главниот спонзор. Обврска 
на спонзорот е да покрие одредени трошоци на настанот како 
што се храна и пијалоци за време на настанот, освежувања за 
време на активните периоди и одредени дополнителни трошоци 
околу самата организација. Доколку сметате дека сакате да 
бидете спонзор на одреден планинарско велосипедски настан 
Ве молиме да слободно контактирајте нé.



Балканијада

Во 2004 година, во Македонија, ПВК Оксижен го организраше 
четвртото Балканско првенство во планински велосипедизам.  
На овој настан присуствуваа повеќе од стотина професионални 
велосипедисти од седум балкански држави, а настанот се одржа 
на падините на планината Бистра во Маврово. Настанот во живо 
го следеа повеќе стотици посетители и истиот беше пренесуван 
на националната телевизија на Македониjа и објавен во сите јавни 
печатени медиуми.  За 2014-та година ПВК Оксижен ќе биде повторно 
организатор на Балканското првенство во планински велосипедизам 
на кое се очекува да присуствуваат натпреварувачи од единаесет 
земји од Балканот. Настанот ќе биде пренесуван на националната 
телевизија, а во преговори сме истиот да биде пренесуван и на некој 
од сателитските канали.  Балканското првенство ќе биде организирано 
во рамки на Бајк фестивалот во НП Јасен, ќе трае 3 дена и покрај 
самиот натпревар исто така ќе има натпревар за УЦИ бодови во 
downhill и маратон. Настанот и фестивалот ќе бидат подрржан од 
Градот Скопје, надлежните институции и локалната самоуправа. ПВК 
Оксижен како организатор на овој настан е отворен за соработка со сите заинтересирани странки 
кои имаат желба да бидат спонзори или пак да се рекламираат на овој прв од ваков вид настан во 
Република Македониjа и кој се очекува да го посетат повеќе од 10,000 посетители.



УЦИ натпревари и натпревари за првенство на Македонија

ПВК Оксижен изминатите години повеќе пати се јавува како организатор на професионални 
велосипедски натпрвари кој се бодуваат за велосипедското првенството во Македониjа. На 
натпреварите во Македонското првенество присуствуваат не повеќе 
од 100тина велосипедисти додека на оние натпревари кој се 
бодуваат за европски и светски куп се јавуваат повеќе од 500тини 
професионални велосипедисти и истите настани се медиумски 
значително поддржани. Сите овие настани се одржуваат со 
поддршка на спонзори и со поддршка на ПВК Оксижен. 
Во зависност од големината на настанот и желбите на 
спонзорот во таа мерка зависи и обемот на финансиски 
средства кој се потребни за нивно организирање.









ЕУ проекти

Со отварањето на многуте можности за финансирање од страна на ЕУ,  
неминовни се и можностите ПВК Оксижен како здружение на граѓани да 
биде вклучено во разни проекти од областа на локалниот регионален развој, 
прекуграничната соработка, спортот и рекреацијата, меѓуетничката толеранција, 
и други.  ПВК Оксижен поседува повеќе идеи за чија реализација има потреба 
од партерство, пред сé во процесот за апликација за тие проекти. Доколку 
сметате дека полето на дејствување на ПВК Оксижен во делот на планинарско 
велосипедскиот туризам, спортот и рекрацијата е поле за кое и Вие сакате да 
аплицирате за ЕУ фондови, ние Ви ја нудиме нашата соработка.  

Локален регионален развој на активен и алтернативен туризам

Изминативе години ПВК Оксижен во соработка со општините, 
хотелиерите и месното население има обележано десетици километри 
планинарско велосипедски патеки ширум Македониjа. Маврово, Крушево, 
НП Јасен, Скопје се само дел од местата каде што имаме целосно трасирано 
и обележано патеки. Во реализација на трасирањето учествуваме од 
самиот почеток и пронаоѓање на патеките, нивно ГПС мерење, нанесување 
во електронска форма, изготвување идејни решенија за патокази па се до 
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нивно поставување. Секогаш сме отворени за соработка со локалната самоуправа и како здружение 
на граѓани кој делуваме во оваа област секогаш сме отворени за соработка. Активни учесници сме 
во развојот на алтернативниот туризам повеќе од 10 години и стоиме на располагање за помош и 
совети на сите заинтересирани кој сакаат да навлезат во водите на алтернативниот туризам.

Општествена одговорност

ПВК Оксижен ја разбира потребата на компаниите и институциите за активности од општествена 
одговорност. Голем дел од проектите на ПВК Оксижен како здружение на граѓани 
имаат општествено значење и се реализираат за потребите на граѓаните на 
Република Македониjа. Сепак ресурсите на ПВК Оксижен се ограничени и ПВК 
Оксижен е секогаш во потрага по можни партери во реализација на проекти 
од општествена одговорност. Идеи имаме многу, желби имаме уште повеќе, 
но сами не можеме да реализираме сé. ПВК Оксижен би сакал да се здружи 
со истомислена компанија или институција, заедно да ги реализираме овие 
проекти со општествена одговорност: Проект за култура на возење; Проект за 
обука за управување со велосипед на деца до 10-годишна возраст; Проект за бајк парк; Проект 
запознај ја Македонија. Исто така доколку имате идеја за некој друг проект и потребен Ви е партнер 
не двоумете се контактирајте нé.







За компаниите и организациите 
Тим билдинг 

Тим билдингот опфаќа широк спектар на 
активности за подобрување на работата на тимот. 
Тим Билдингот може да се постигне преку широк 
спектар на практики, почнувајќи од обични вежби 
за зближување до комплексни симулации и повеќе 
дневни тим билдинг одмори дизајнирани да 
изградат тим. Претставува важен фактор во било 
која околина, а неговиот фокус и специјалност е 
да го извади на виделина најдоброто во тимот 
како би се поттикнало развивање, позитивна 
комуникација, лидерски вештини и способноста 
да се работи блиску како тим за да се реши 
одреден проблем. ПВК Оксижен овозможува 
комплетна реализација на Вашиот тим билдинг 
настан. Од превоз на Вашите вработени и нивните 
велосипеди, нивно сместување па се до реализација на самите активности. Нудиме од шаторско 
сместување до хотелско сместување се во зависност од потребите за тим билдингот. Секој тим 
билдинг настан е индивидуален и нема правило за како тој треба да изгледа, контактирајте не со 
цел да заедно го креираме тим билдингот настанто според Вашите потреби.



ГПС бележење и маркирање

ПВК Оксижен 
располага со ГПС 
навигациски уреди кои 
овозможуваат сигурно и 
прецизно маркирање на 
одредени рути.  Доколку 
имате потреба од ГПС 
маркација и бележење 
на разни подземни 
инфраструктури или 
пак имате потреба од 
разни ГПС мерења на 
пристапни и на тешко 
пристапни терени, ПВК Оксижен Ви ги нуди своите услуги. Повеќето од членовите на ПВК Оксижен се 
високо квалификувани лица кои долги години секојдневно користат ГПС мерења како рекреативно, 
така и професионално. ПВК Оксижен сите ГПС мерења ги доставува во формат претходно договорен 
согласно барањата на нарачателот.   Интеграција на ГПС мерењата со Google Earth и други програми 
е исто така можна.







Интернет реклама

Интернет рекламата и новите технологии изминативе години се едни од клучните алатки во 
маркетингот на секоја компанија. Со можноста за рекламирање на Интернет, а преку ПВК Оксижен, 
Ви нудиме не само да го збогатите Вашиот маркетинг микс туку и да допрете до една нова целна 
група, љубители на природата и алтернативниот туризам. Вашата реклама во вид на банер или 
текст ќе се најде на нашата веб страна, во секоја маил кореспонденција, на профилот на нашата 
фејсбук страна и во сите електронски објави од страна на ПВК Оксижен на Интернет мрежата пред 
илјадници интернет корисници кои се дел од рекративниот, активен и алтернативен туризам  во 
Македонијаи и странство.

Реклама на точак на планинарски рекративни тури

Во текот на годината учествуваме на дваесетина настани поврзани со планинскиот туризам и 
планинскиот велосипедизам ширум Македонија. Голем дел од овие 
настани Мариово, Охрид, Шар планина, Маврово итн се покриени 
медиумски и учествуваат повеќе стотици вљубеници во природата. 
Со Вашата реклама на овие настани на ефикасен начин ќе можете 
да ја промовирате Вашата компанија ширум Македонија со оглед на 
тоа дека сите настани се случуваат во различни делови и градови во 
Македонија. Овие организирани тури во повеќето случаи почнуваат 
од некој поголем град и се организираат со поддршка на локалната 
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самоуправа и потоа се движат низ некој од убави планински предели што се 
наоѓаат во регионот. Покрај овие тури исто така ПВК Оксижен организира тури за 
домашни и странски туристи кој сакаат да се запознаат со природните убавини 
на Македонија. На сите овие организирани настани Вашата реклама може 
да се најде во центарот на случувањата. Рекламата ќе биде видлива и јасно 
препознатлива на повеќе велосипеди. Со овој начин на рекламирање Вашата 
компанија јасно ќе биде промовирана во туристичките локалитети и помеѓу 
илјадници љубители на природата во Македониjа.

Реклама на ПВК Оксижен членски дрес

Дресот на ПВК Оксижен претставува атрактивен начин на рекламирање 
на Вашата компанија. Рекламата ќе биде впечатлива, во секој момент и 
секогаш присутна во центарот на вниманието, како од страна на медиумите 
така и од страна на останатите. Рекламата е присутна за време на сите 
рекреативни тури и на сите натпреварувачки настани на кои ПВК Оксижен 
учествува во Македониjа и странство. Бројот на учесници на овие настани 
е огромен: само во Лаго ди Гарда во Италија, каде што учествуваме 
секоја година, бројката на посететили е преку 10,000. Во Македонија се 
организираат дваесетина настани од рекреативен карактер и десетина 
настани од натпреварувачки карактер при што бројката на учесници на 
овие настани се движи помеѓу 200-400тини учесници во рекреативните и 



од 50-100 во натпреварувачките настани. Сите настани во Македониjа имаат значителна медиумска 
покриеност и сé повеќе луѓе ги привлекува овој вид на спорт и рекреација. Покрај организираните 
настани членовите на ПВК Оксижен се секојдневно присутни во природата и ширум улиците на 
Скопје со што Вашата реклама исто така ќе биде присутна најмалку 50 часа неделно онаму каде што 
се движат нашите членови и поддржувачи. Вашата реклама ќе биде присутна на сите активности на 
клубот во текот на целата година од рекративните тури па сé до организираните тури на домашни и 
странски гости.

Реклама на ПВК Оксижен членска маица

Рекламата на ПВК Оксижен членска маица е реклама со повеќе поволности. Ја носат не само 
членовите на ПВК Оксижен туку и сите оние кој ја поддржуваат работата на ПВК Оксижен со што 
бројот на маици каде што ќе се најде Вашето лого е повеќе стотици. Се носи не само за време 
на настаните и натпреварите во Македонија и странство туку се носи и 
секојдневно насекаде. Најголем дел од луѓето кои ја имаат и носат оваа 
маица се тесно поврзани со спортот и туризмот - насекаде каде што се 
движат тие Вашата реклама ќе биде присутна.  



Реклама на ПВК Оксижен возило

Возилото во сопственост на ПВК Оксижен 
претставува патничко транспортно возило за 8+1 
патници. Во исто време, тоа претставува и Ваша 
највпечатлива подвижна реклама, со најголеми 
димензии. Возилото е користи од страна на членовите 
на клубот при сите патувања и секојдневни возења. Во 
планини во градови, во Македонија и странство Вашата 
реклама ќе биде веднаш воочена со оглед на квалитетот 
и препознатливоста на брендирањето на рекламите 
на самото возило. ПВК Оксижен ова возило исто така 
го изнајмува заедно со дополнителната приколка за 
велосипеди, што претставува доста атрактивна понуда за голем број туристички организации и други 
клубови кои организираат разни настани од рекреативен, професионален и туристички карактер.



Реклама на ПВК Оксижен шатори

Повеќето настани што се одржуваат од рекреативен, туристички 
и натпреварувачки карактер се одвиваат најчесто за време на 
викендите.   ПВК Оксижен при организација на овие настани формира 
мини кампови каде што се позиционира со поголем број на шатори 
за преноќување. Покрај овие настани ПВК Оксижен своите шатори 
ги користи и при организирање на туристички тури за домашни 
и странски туристи, потоа при организирање на тим билдинг 
настани за компании, организирање промоции како и во останатите 
активности на клубот. Овој вид на реклама е статичен, но големината на рекламата е значителна 
и позиционирањето на шаторите секогаш е во централната точка 
на случувањата. ПВК Оксижен ги посетува скоро сите туристички 
региони во текот на една година со позиционирањето на Вашата 
реклама на повеќе шатори  компанијата остава впечаток на 
препознатлив воочлив бренд ширум Македониjа. 

Реклама на ПВК Оксижен тенда

Реклама на ПВК Оксижен тенда претставува статична реклама 
секогаш позиционирана во центарот на случувањата. Без разлика 



дали се работи за волонтерска акција, поставување на мини камп, рекреативен настан или пак 
тим билдинг на некоја компанија, ПВК Оксижен тендата е секогаш поставена централно. Лесно 
воочлива на висина од 2м, Вашата реклама може да ја видат сите учесници на настаните. При 
медиумско покривање, доделување награди или пак прес конференции тендата е секогаш местото 
од каде што ги даваме нашите изјави, награди и известувања. Тендата секогаш е поставена при сите 
рекреативни, натпреваувачки и туристички настани кои ги посетуваме во текот на 
годината и на кои учество земаат повеќе илјади учесници.

Реклама на ПВК Оксижен знаме

Знамето на ПВК Оксижен е лесно преносливо и од тие причини секогаш и секаде 
е поставено. Без разлика дали се наоѓаме на планина или во град, дали возиме 
или пак се наоѓаме на некоја промоција за развој на туризмот во Македонија или 
пак учествуваме во поддршка на локалната самоуправа во развојот на нивниот 
активен и алтернативен туризам, знамето е секогаш поставено како индикација 
за нашето присуство и подршка на активноста што се одвива во тој момент. Ова 
рекмалирање претставува можеби дискретна, но секогаш присутна реклама на 
места и локации каде што ретко која реклама може да се забележи.   Рекламен 
простор нема премногу на самото знаме и од тие причини уште поголема е 
атрактивноста за овој вид реклама. Самата реклама на знамето наметнува 
големина и позиционираност на бренд за компанијата што се рекламира.



Реклама на ПВК Оксижен медиа билборд
(билборд кој се поставува како позадина при сите прес-конференции)

Прес билбордот се наоѓа секоаш во позадина на сите 
медиумски изјави од страна на клубот или пак од страна на 
други учесници на настаните кои клубот ги одржува или пак 
ги поддржува. Билбордот и тендата на ПВК Оксижен даваат 
целина на медиумската презентација на ПВК Оксижен.  
Рекламите на медиа билбордот секоаш се опфатени во видео 
или во фотографските записи на медиумите. 



Рекламирње на промотивните материјали, флаери и плакати

Во текот на сезоната за летен туризам ПВК Оксижен прави разновидни 
флаери и плакати дел за настаните каде што се јавува како организатор, 
дел за настаните каде што се јавуваме како поддршка за настанот. Покрај 
овие промотивни материјали, во текот на годината изработуваме брошури 
и флаери кои ги доставуваме до туристичките агенции околу понудата на 
тури за активен и алтернативен туризам. Во голем дел од овие промотивни 
материјали се дистрибуирани и насочени кон туристичкиот сектор и кон оние 
места каде што сметаме дека може да привлечеме внимание за настанот кој го 
организираме.  Со реклама во овие промотивни материјали Вашата компанија 
се истакнува како поддржувач на настанот и го зголемува присуствувото на 
Вашиот бренд во специфичните групи на потенцијални клиенти.



Брендирање и дистрибуција
Брендирани дресови, маици, ракавици, бидони, марами, чорапи, шушкавци итн

Секоја компанија си има свој начин на комуникација со своите клиенти. Маркетингот е креативен 
и нема граници во тоа која компанија колку креативно може да се прикаже пред своите клиенти. 
Доколку сметата дека спортот, рекреацијата, туризмот се ваша таргет група на клиенти тогаш ПВК 
Оксижен Ви нуди брендирани производи со само Ваше лого и дизајн и нивна дистрибуција до 
крајните клиенти. Поседуваме капацитети и можеме во кратко време да дистрибуираме брендирани 
прозводи директно на илјадници љубители на рекреативен, активен и aлтернативен туризам. 
Обемот на кампањата зависи од самата компанија а нашите можности се да директно стапиме со 
илјадници Ваши потенцијални клиенти.



Рекламирање и промоции

Имате промоција? Сакате уникатно 
и ефикасно да ги промовирате своите 
производи? ПВК Оксижен Ви нуди реализација 
на Вашите идеи и уникатна промоција на 
производите. Од комплетна брендирана 
подвижна реклама низ улиците на Скопје до 
делење на флаери од рака на рака. Брзо и 
ефикасно можеме да покриеме поголеми 
реони и поголем број на луѓе од било кој друг 
начин на директен маркетинг, а притоа да се 
постигне значителен економски ефект. Секој 
производ/услуга е различен така и секоја 
промоција е специфична - контактирајте нé 
за разговор.







Водење во планина
ПВК Оксижен водич

Членовите на ПВК Оксижен се искусни планински велосипедисти 
кои ги имаат поминато сите предели и региони во Македонија.   
Поседуваме ГПС навигациски уреди, прва помош, резервен 
материјал, искуство во возење на патеките, додека дел од 
членовите на ПВК Оксижен се регистрирани натпреварувачи и 
при велосипедската федерација на Македониjа што говори за 
нивната спремност и знаење за водење во планина со помош на 
планинарски велосипед. Доколку сте група или индивидуа и сакате 
да ги запознаете природните богатства на Македонија ПВК Оксижен 
Ви нуди индивидуални водичи во планина кои ќе Ви помогнат Вашето 
патување да биде незаборавно, а во исто време и безбедно. 

Членовите на ПВК Оксижен кои се задолжени за водење групи се 
во процедура за стекнување меѓународна лиценца како планинарски 
водичи со велосипед.



Tуристички тури во Македониjа

Активниот туризам е сé по популарен во светот, позитивно 
влијае на луѓето и околината, опфаќа физичка активност, културна 
размена или интеракција и контакт со природата. ПВК Оксижен со 
реализацијата на проектот Летна Шема – Маврово во 2003 година 
започна активно со организирање на туристички тури за странски 
и домашни туристи кои сакаат да го поминат одморот активно и во 
исто време да ја запознаат Македониjа и нејзините природни убави 
на еден поинаков начин. Организацираме еднодневни, дводневни и 
тродневни тури, а по барање исто така органзираме и повеќе дневни 
тури. Турите се организирани во различни делови на Македониjа а 
самата организација, локации за ноќевања и места за посети зависат 
од желбите и можностите на самите туристи. Од шаторско сместување 
до луксузно хотелско сместување, од лесно возење до тешко возње, 
сé е адаптирано според потребите на туристите. Секогаш се трудиме 
турите да бидат достапни за сите без разлика на нивната физичка 
спремност и без разлика на локацијата, Маврово, Мариово, Охрид, 
Крушево или некоја друга дестинација во Македонија.  Контактирајте 
нé и опуштете се во прекрасната природа на Македониjа.



Изнајмување велосипеди

ПВК Оксижен изнајмува повеќе врсти на велосипеди кои се користат за планинско велосипедски 
активен одмор. Располагаме со рекреативни крос кантри модели, како и професионални 
натпреварувачки модели, во зависност од потребите и желбите на оние кои сакаат да ги изнајмат.  
Локација на подигање и враќање на велосипедите е Скопје а најкраток период за изнајмување е 
еден ден. Цената на изнајмување зависи од моделот на велосипедот како и од време траењето на 
изнајмувањето. Овозможуваме индивидуални и групни изнајмувања на велосипеди, а за групните 
изнајмувања можно е обезбедување и на транспортни држачи за велосипедите.

 Летен камп и детска школа за велосипеди 

ПВК Оксижен од 2014 година ќе започне со организирање на летен камп за деца до 13годишна 
возраст. Летниот камп ќе биде организран во првата половина од Јули месец со времетраење 
од една недела. Локацијата на кампот ќе биде во некои од планинските туристички предели на 
Македонија а сместувањето ќе биде шаторско со цел да се понуди нешто ново и необично за децата 
како и да се стекнат со нови познавања и искуства. За време на кампот децата ќе бидат запознаени 
со ориентација во природа, правилно управување со велосипед, како и многу други активности кој 
ќе може да ги прочитате во програмата за кампот. Покрај кампот од 2014 година ПВК Оксижен ќе 
започне и со школа за планински велосипедизам каде што сите заинтересирани ќе може да научат 
повеќе околу правилното управување и ориентација со велосипед во планина. Повеќе околу школата 
ќе може да разгледате во нејзината програма.
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