
Ohrid Running Weekend 
Newsletter 2020

Почитувани, 
 Во една од најтешките 
години за сите нас од повеќе 
аспекти ние успеавме да ја 
задржиме традицијата и да 
покажеме, прво сами на себе 
па потоа и на целиот Балкан, 
Европа и светот дека можеме 
да организираме спортски 
настан во специфично време и 
услови и да покажиме висок 
професионализам и на таков 
начин да го издигнеме нашиот 
заеднички авторитет и имиџ 
пред светската спортска 
јавност. 
 

We keep on running in 2020

 Верувајте патот не беше воопшто лесен, показател на тоа се многубројните 
откажувања на спортски настани од цела Европа и светот со далеку побогата традиција 
и поддршка како и фактот што ние бевме првата улична трка која доби дозвола за 
одржување во Македонија. Особено сме горди што Охрид како мал град и Македонија 
заедно успееjа да го организираат Охрид трчаТ/Ohrid Running Weekend и притоа да не 
дозволат моменталната ситуација да победи што е голем успех сам по себе.
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СТАТИСТИКА 2020

Бројот на учесници на трката беше лимитиран на 500 учесници максимум 
во согласност со дозволата и протоколите за одржување на истата!
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55 ЦРВЕН КРСТ ПАРАМЕДИЦИ

18 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

28 ПОЛИЦИЈА

165 ВОЛОНТЕРИ

65 ОРГАНИЗАЦИЈА
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361 ВКУПНО
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ФОТОГРАФИИ

ОБЈАВЕНИ FB
ФОТОГРАФИИ

ИМПРЕСИИ
НА ФЕЈСБУК

КОМЕНТАРИ
НА ФЕЈСБУК

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 2020

ПОДАРУВАЊА НА ФЕЈСБУК (3 СЕГМЕНТИ)

ПРЕКУ 50 ФЕЈСБУК и ИНСТАГРАМ ПОСТОВИ

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ 2020

НАД 10.000 ФЕЈСБУК СЛЕДАЧИ 
ЗА РЕКОРДНО ВРЕМЕ

WEBINAR
Western Balkans Fund

(3 СЕГМЕНТИ)(3 СЕГМЕНТИ)(3 СЕГМЕНТИ)

СТАРТЕН ПАКЕТ И ЕКСПО 

ПРОМОЦИЈА НА НАШИТЕ ПОДДРЖУВАЧИ

ЕКСПО И ПРОМОЦИЈА 2020

Изготвени мапи за старт/финиш зоните согласно насоките и препораките на 
комисијата за заразни болести

ПРОТОКОЛ МАПИ

Охрид трчаТ 2020:

БЛАГОДАРНОСТ

www.ohridtrcat.mk


