
AGAINST ALL CURRENTS

Pri Against All Currents trdno 
verjamemo, da življenje ponuja veliko več, kot 
si ljudje upamo vzeti.

Že od malih nog smo zaljubljeni v pustolovščine in morje, 
zato smo z našim projektom združili oboje. Konec leta 2017 
se bomo odpravili na pot okrog sveta z jadrnico.

Na poti bomo snemali dokumentarno serijo, ki bo 
prikazovala naše vsakdanje življenje na morju, prav tako pa 
bo vsebovala tudi potpisne in izobraževalne elemente. 
Preko te avanture, želimo mladim širom sveta  pokazati, da 
je v 21. stoletju mogoče prav vse z dovolj dela in 
kreativnosti. Četudi izgleda naš projekt drzen in mi premalo 
izkušeni, ga bomo izpeljali in razočarali dvomljivce. V zadjih 
dveh letih smo dodobra raziskali trg in glede na obstoječe 
jadralne vlogerje začutili veliko priložnost za grajenje nečesa 
imenitnega.

Z Against All Currents ne želimo le 
prepotovati sveta in videti vse zaklade, ki jih le-ta ponuja, 
ampak predvsem spodbuditi mlade k akciji in 
uresničevanju svojih sanj.  Čutimo, da je naša naloga, da 
preko orodij, ki nam jih ponuja današnji čas navdihnemo in 
spodbudimo svoje vrstnike, ki se izgubljajo v sistemu.

Najdete nas lahko na družbenih medijih, kjer 
vztrajno in z vedno večjo podporo širimo svoje sporočilo 
med mlade. Naše glavne platforme so Facebook,
Instagram in Snapchat, trenutno pa se širimo tudi na 
Google+ in Twitter, saj bi bilo škoda ne-izkoristiti vseh 
možnosti interneta. Od februarja naprej imamo tudi svojo 
spletno stran, kjer lahko najdete vse v zvezi s projektom. 
Preko spletne strani in drugih kanalov gradimo obširno 
email listo, ki je še eno izmed orodij za doseg.

Glavni videi bodo izhajali tedensko na platformama 
YouTube in Patreon, vse ostalo gradivo pa bo 
izhajalo po drugih družbenih medijih.

Po temeljitih raziskavah in estimacijah ciljamo na velik 
doseg (vsaj miljon ljudi mesečno v prvem letu preko vseh 
platform). Vaš produkt, storitev ali ime bi tako videlo 
veliko število ljudi.
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Against All Currents

S podporo našega 
projekta se lahko približate 
mladim in okrepite njihovo 

zaupanje ter potrdite 
pozitivnost svojih vrednot. 

Poleg digitalnega sveta, kjer 
je priložnost za oglaševanje 

izjemna, bomo imeli tudi 
veliko fizične površine, kot 

so majice, kape, jadra in 
trup jadrnice, na kateri se 

lahko pojavi vaše
 ime, logo, itd.

team

Zaenkrat nas podpirajo
Morigenos - Slovensko društvo 

za morske sesalce,
POPRI – tekmovanje za najboljšo 

podjetniško idejo mladih in 
vzhajajoča navtična šola – Poseidon 

ter dobrih 3000 fanov iz 
Slovenije in Evrope.

 

Jure se po študiju v 
Leicestru vrne v 

Slovenijo in se pridruži 
odpravi. Takoj za njim se 

pridruži še Andrej.
Jure in Luka se podata na 
prvo skupno krajšo plovbo, 
kar zbudi še večjo željo po 
izpolnitvi načrta.

Luka na Youtubu odkrije 
kapetana Alexa Rusta, ki je s prijatelji 
objadral svet in se navduši nad idejo.

V roke dobimo knjigo Get real Get 
gone. Razjasni nam ogromno stvari in 

nam vlije veliko mero 
samozavesti. Z avtorico se aprila 2017 
dobimo tudi v živo, kjer izvemo še več 

koristnih informacij.

Against All Currents se pojavi 
na internetu. Objavljat 
začnemo na Facebooku in 
Instagramu.
Prav tako postavimo spletno 
stran z vsemi informacijami. 

Dosežen prvi zadani cilj 
1000 sledilcev na 

Instagram-u in 
500 sledilcev 

na Facebook-u Udeležba na 
tekmovanju Popri za 
najboljšo podjetniško 
idejo 2017.

Iskanje sponzorjev in 
zbiranje sredstev za 

odpravo

Crowdfunding kampanja na 
platvormi IndieGoGo

Nakup jadrnice 
(Proteus) in priprava 
le-te na dolgo pot.

AAC s koncem leta 2017 razpre 
svoja jadra in se odpravi na 
najdaljšo, najtežjo in 
definitivno najbolj razburljivo pot 
svojega življenja.

AAC odleti v 
Centralno Ameriko in 

začne z iskanjem 
jadrnice.

2016

2017

AGAINST ALL CURRENTS

Živeti življenje s poudarkom 
na biti, ne pa imeti

Opogumljati potovanje in
 raziskovanje sveta

Spodbujati k inovativnosti in 
kreativni podjetniški poti

Mladim odpirati oči in jih s 
svojim vzorom navdihniti

Če verjamete v kar verjamemo mi, in če 
verjamete, da lahko skupaj pomagamo 

mladim, na katerih sloni prihodnost,
potem, 

Vas prosimo za podporo.
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Luka Kosem

184cm
77kg

potapljanje, tenis, 
lokostrelstvo

angleščina, italijanščina in 
srbo-hrvaščina

dizajn, foto in video

natančen, vztrajen,
 impulziven

Andrej Škof

178cm
75kg

plezanje, plavanje

italijanščina, angleščina in 
španščina

foto in video, organizacija

preudaren, samozavesten,
prilagodljiv

Jure Jakomin

190cm
93kg

košarka, jadranje

angleščina, italijanščina in 
francoščina

PR in psihologija

inovativen, živahen,
družaben
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