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BIELUGA Expedition - międzynarodowy projekt podróżniczy off-road.

CASE STUDY – Działania Public Relations

BIELUGA Expedition to międzynarodowa, dwuczęściowa wyprawa samochodowa 4x4, a zarazem projekt informacyjny, poświęcony krajom basenów mórz: Czarnego, Azowskiego i Kaspijskiego.

Dwie części wyprawy odbyły się w latach 2005, 2006. Projekt został zakończony zgodnie z planem w listopadzie 2006 r. i nie będzie kontynuowany. Wyjątkiem jest strona internetowa, regularnie wzbogacana materiałami zdobytymi podczas obu wypraw. 

W trakcie pierwszej części wyprawy uczestnicy, wywodzący się spośród najbardziej doświadczonych polskich załóg wyprawowych, dotarli górskimi, stepowymi i pustynnymi bezdrożami Eurazji, poprzez Kaukaz i serce buddyjskiej Kałmucji, do wybrzeży Morza Kaspijskiego. 
Zdaniem Redakcji Magazynu Off-Road PL była to "jedna z najciekawszych polskich imprez wyprawowych, jakie odbyły się w 2005r."

Druga połowa wyprawy objęła Mołdawię, gruziński wysoki Kaukaz i południowe pasma wulkaniczne, skaliste pogranicze Turcji, Iranu, Iraku i Syrii oraz Bułgarię i Rumunię.

Trasy obu edycji, o łącznej długości ponad 20.000 km, w dużej części objęły obszar występowania jednej z największych i najcenniejszych ryb na świecie - Bieługi.


Założenia

Wyprawy i podróże off-road dają unikalną możliwość szybkiego i sprawnego eksplorowania krajów lub obszarów słabo rozwiniętych, a tym samym rzadziej uczęszczanych i mniej lub zupełnie nieznanych nawet dociekliwym globtroterom.
Jednocześnie ze względów logistycznych gwarantują doskonałe zaplecze dziennikarzom, fotografom i pozostałym członkom zespołu zbierającego i przetwarzającego informacje.

Głównym założeniem projektu BIELUGA Expedition było zorganizowanie serii wypraw promujących kraje basenów mórz: Czarnego, Azowskiego i Kaspijskiego. Kraje z jednej strony znane (Ukraina, Rosja, Turcja), a z drugiej owiane mgłą tajemnicy i stereotypów (Gruzja, Mołdawia, Azerbejdżan).

Aby projekt informacyjny stał się atrakcyjny dla odbiorców, wymaga ciekawej i oryginalnej osnowy, którą w przypadku BIELUGA Expedition była trasa. Trudna i uciążliwa, wiodąca terenami pustynnymi, stepowymi i górskimi, nierzadko rejonami, w które nie zapuszcza się nawet miejscowa ludność. Dopełnienie stanowiły najciekawsze tereny zurbanizowane, miasta, porty, mało znane, ale także słynne na całym świecie zabytki. 
Dzięki tak skonstruowanym założeniom można zebrać materiały stanowiące prawdziwy obraz danego państwa lub regionu.

Sprawne przeprowadzenie projektu tego typu wymaga jednak specjalistycznego sprzętu, doświadczonych uczestników i silnego wsparcia z Polski w trakcie trwania wyprawy.



Stąd też wynikają podstawowe założenia techniczne:

	trzon wyprawy stanowią najbardziej doświadczone polskie i zagraniczne załogi, biorące regularnie udział w wyprawach i rajdach off-road, dysponujące niezbędnym sprzętem i doświadczeniem zapewniającym towarzyszom bezpieczeństwo, a organizatorom sprawne przeprowadzenie części informacyjnej (w wyprawie mogły wziąć udział załogi mające w swoim dorobku minimum trzy różne międzynarodowe wyprawy off-road);
	wsparcie techniczne i merytoryczne zapewniają Partnerzy, czyli firmy, osoby  lub instytucje, które udostępniając swoją wiedzę lub technologie, umożliwiają sprawne zorganizowanie części informacyjnej wyprawy. Z założenia Partnerzy zapraszani są wyłącznie spośród czołówki na polskim rynku – jakość produktów jest w bezpośredni sposób związana z bezpieczeństwem i skutecznością działań w rejonach niezurbanizowanych;


Ze względu na specyficzny cel działań, współpracę z placówkami dyplomatycznymi oraz  Partnerami w szczególny sposób dbającymi o swój wizerunek, wszelkie elementy projektu należało odpowiednio opracować, w wielu przypadkach rezygnując ze standardów przyjętych podczas organizacji tradycyjnych wypraw i podróży.

Szczególną uwagę należało zwrócić na:

	informowanie o przejrzystości finansowej i organizacyjnej;
	wysoki poziom merytoryczny materiałów dodatkowych;
	poprawność językową wszelkich materiałów – od korespondencji i prezentacji drukowanych, po serwis internetowy (języki: polski, angielski, rosyjski i ukraiński);
	działania zgodne z prawodawstwem poszczególnych krajów (np. w ramach projektu zostało wykorzystane  wyłącznie licencjonowane oprogramowanie – systemy operacyjne, oprogramowanie foto, video, nawigacja satelitarna); 



Strategia

Strategia komunikacji w ramach projektu BIELUGA Expedition została rozłożona na dwa etapy: Kałmucja 2004 – część pilotażowa oraz BIELUGA Expedition 2005,06 - wyprawy właściwe w latach kolejnych.

W obu przypadkach wyróżnione zostały trzy podstawowe grupy odbiorców:

	adresat części informacyjnej;
	partnerzy, patroni medialni, placówki dyplomatyczne, inne instytucje;
	uczestnicy;


Podstawowe założenia projektu opierające się na rzetelnym i atrakcyjnym w formie opracowaniu wszelkich materiałów odnosiły się jednakowo do wszystkich potencjalnych grup odbiorców, pozostałe wymagały indywidualnego podejścia i opracowania dużej ilości materiałów dodatkowych.

-	kwestia komunikacji z partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi została potraktowana w sposób powszechnie przyjęty i stosowany (bez specjalnych oryginalnych działań wynikających z charakteru współpracy), ze szczególnym podkreśleniem dotychczasowych osiągnięć i referencji organizatorów, indywidualnego podejścia do każdego Partnera oraz możliwości osiągnięcia wymiernych korzyści ze współpracy. Strategiczne znaczenie miał w tym kontekście fakt objęcia przez portal WirtualneMedia.pl patronatu nad wyprawą; 

-	inną skalę problemu przedstawiało zaproszenie do udziału w projekcie doświadczonych podróżników – osób całkowicie niezależnych, w przeważającej większości będących autorytetami w środowisku off-road, menedżerów i właścicieli dobrze prosperujących firm, którzy mieliby poświęcić niemal miesiąc urlopu na przedsięwzięcie – eksperyment, organizowane po raz pierwszy. 
Wprowadzenie całkiem nowego projektu off-road do terminarza imprez samochodowych wiązało się z wieloma wyborami natury technicznej, koncepcyjnej, a nawet towarzyskiej. Podstawowym zadaniem organizatorów było nadanie przedsięwzięciu w krótkim okresie odpowiedniej rangi oraz miejsca wśród innych projektów podróżniczych.

Cele zostały osiągnięte głównie dzięki szeregowi prezentacji i indywidualnych spotkań z osobami opiniotwórczymi oraz pozyskaniu jako patrona medialnego branżowego Magazynu Off-Road PL.
Główną ideą prezentacji oraz artykułów wstępnych było pozycjonowanie BIELUGI jako drobiazgowo przygotowanego przedsięwzięcia popularyzującego prawdziwe podróże off-road oraz, ze względu na charakter działań i wysoki koszt uczestnictwa, nie stanowiącego konkurencji dla pozostałych organizatorów. Na każdym etapie komunikacji unikano określeń „ekstremalna”, „najcięższa”, jednocześnie przedstawiając materiały zdjęciowe i filmowe pokazujące wysoki stopień trudności trasy. O powodzeniu tych działań świadczy szereg przychylnych opinii na temat projektu oraz liczne propozycje współpracy w ramach różnorodnych przedsięwzięć off-road w kolejnych latach.

-	ostatnią, lecz równie ważną grupą odbiorców są „adresaci części informacyjnej”. Kategoria dość enigmatyczna, podobnie jak sama grupa. Jednym z celów pośrednich BIELUGA Expedition 2005 było określenie, kto w rzeczywistości będzie zainteresowany informacjami o takim charakterze. Ludzie młodzi – zainteresowani przygodą, czy ludzie starsi – pamiętający czasy komunizmu i współpracy z bratnimi narodami, kobiety czy mężczyźni, tylko Polacy, czy może również środowiska anglojęzyczne.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na specyfikę sytuacji – w przypadku tej grupy końcowy odbiorca jest dobierany do treści przekazu, a nie odwrotnie, jak ma to zazwyczaj miejsce w działaniach komercyjnych. 
W trakcie realizacji projektu podjęto współpracę z różnymi mediami, co na podstawie informacji zwrotnych (np. statystyk w przypadku serwisów internetowych) umożliwiło określenie poziomu zainteresowania danej grupy odbiorców. Nie jest to metoda, pozwalająca na uzyskanie dokładnych wyników, jednakże stosunek kosztów do efektów oraz możliwość poznania tendencji były czynnikami decydującymi przy jej wyborze.
Ze względu na niski budżet wypraw wiele działań związanych z tą grupą miało charakter partyzancki, często też korzystano z przypadkowo nadarzających się okazji do promocji przedsięwzięcia, co w niektórych przypadkach przynosiło wyjątkowe efekty.   


Partnerzy

Pilotażowy charakter pierwszej części wyprawy (rok 2005) oraz jej zasięg terytorialny, wiązały się z koniecznością zapewnienia organizatorom pełnej swobody działań i możliwości dokonywania wszelkich zmian i eksperymentów w trakcie trwania wyprawy. W tym celu podjęto decyzję o rezygnacji ze współpracy ze sponsorami finansującymi wyprawę, zapraszając Partnerów wspomagających wyłącznie technicznie i merytorycznie część informacyjną. 
Określenie „Partnerzy” doskonale charakteryzuje formę współpracy pomiędzy organizatorem a firmą, opierającą się na nakreśleniu wzajemnych celów i konsekwentnym partnerskim dążeniu do ich realizacji, pozostawiającą jednak swobodny wybór w doborze środków. 
W przypadku współpracy z net.PR, Grupą Michelin, HP czy home.pl zadanie polegało na testowaniu i/lub promocji produktów i usług –  było ono o tyle komfortowe, że organizatorzy sami wybrali daną ofertę, uznając ją za najlepszą na rynku, a następnie zaprosili do współpracy producenta lub usługodawcę. 
Szczególnym przypadkiem był wybór Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, gdzie o podjęciu współpracy zadecydowało bogate zaplecze techniczne uczelni oraz jej praktyczny profil, gwarantujący stworzenie funkcjonującego biura prasowego. 
Celem strategicznym organizatorów BIELUGI było wypełnienie wszelkich podjętych zobowiązań (regularne informacje prasowe, dotarcie do mety, ciekawe zdjęcia), do czego niezbędny był skuteczny i niezawodny sprzęt oraz wsparcie w postaci stacjonarnego, 24godzinnego biura prasowego w Polsce.
Podczas drugiej edycji, znacznie kosztowniejszej i przeprowadzanej na bazie zdobytych rok wcześniej doświadczeń, dopuszczono udział Sponsorów.

Podstawowe Narzędzia PR:

Rozbudowany serwis internetowy skierowany do trzech różnych grup odbiorców:

	Adresatów części informacyjnej (szeroka grupa, której sprecyzowanie było jednym z pośrednich celów pierwszej edycji BIELUGi)

Uczestników wyprawy
Partnerów, patronów medialnych, współpracowników

Serwis internetowy został zbudowany w oparciu o popularną platformę CMS na kilku płaszczyznach, zapewniając odbiorcom dostęp do wszelkich niezbędnych materiałów - od podstawowych informacji dla przypadkowego internauty - po dokumenty graniczne,  szczegóły techniczne wyposażenia samochodów i materiały multimedialne dla dziennikarzy. Jednocześnie w opinii odbiorców udało się zachować pełną przejrzystość i intuicyjność nawigacji – efektem jest rekordowo długi średni czas przeglądania serwisu przez internautów (w porównaniu z innymi stronami poświęconymi wyprawom i turystyce samochodowej). Oprawa graficzna części specjalnej witryny została przygotowana przez znanych grafików, którzy zdecydowali się na współpracę ze względu na oryginalny charakter projektu.

Serce serwisu stanowi przygotowana we flashu Wirtualna Wyprawa, czyli animowana mapa przedstawiająca trasy podzielone na kilkanaście tematycznych odcinków. Każdy odcinek można uaktywnić, uzyskując opis, zdjęcia i materiał filmowy. Część etapów jest wzbogacona o zestawy map, zdjęcia satelitarne i gpsowe ślady podróży. Daje to odbiorcy pełne wyobrażenie o  charakterze podróży, jednocześnie w ciekawy sposób przekazując podstawowe informacje o kraju lub regionie. Wirtualna Wyprawa jest też oryginalną wizytówką serwisu, zapamiętywaną przez internautów i skłaniającą ich do polecenia serwisu również tym znajomym, którzy nie są zainteresowani podróżami off-road.

Press Room w technologii netPR zapewniający szybki i mierzalny obieg informacji, błyskawiczne pozycjonowanie w wyszukiwarkach oraz wygodny i lekki interfejs – zaleta niezmiernie ważna w realiach wschodnich kawiarenek internetowych i wolnych łączy satelitarnych. 

Stacjonarne biuro prasowe zorganizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i  Zarządzania im. L. Koźmińskiego, dyspozycyjne przez 24 godziny na dobę, wyposażone w sprzęt komputerowy, łączność i wydzielone pomieszczenie sąsiadujące z salą konferencyjną. Prace polegające na obróbce materiałów dostarczonych z trasy wykonywały dwie osoby.

Mobilne biuro prasowe będące sercem całego projektu. Doskonałe własności trakcyjne i niezawodność zapewniło połączenie dwóch elementów: samochodu terenowego Nissan Patrol GR, poruszającego się na oponach BF Goodrich oraz części „biurowej”, stworzonej we współpracy z firmą HP, w skład której wchodziło następujące wyposażenie:

	HP Compaq Tablet PC tc1100
	Tablet HP Compaq tc4200  
	2 Notebooki HP
	Szerokoekranowy odbiornik GPS
	Zestawy satelitarne (z oprogramowaniem i sprzętem zapewniającym dostęp do internetu)

Zestaw aparatów fotograficznych
Oprogramowanie (foto, video, nawigacja GPS, łączność satelitarna)
Osprzęt zapewniający kompatybilność wszystkich elementów wyposażenia biura oraz funkcjonalność w warunkach podróży i specyfiki pokonywanego rejonu 
Niezależna wewnętrzna instalacja elektryczna 220V 

Dzięki uprzejmości jednego z gości wyprawy, powyższy sprzęt został zdublowany w drugim samochodzie (Land Rover Discovery wyposażony w łączność i nawigację satelitarną oraz sprzęt fotograficzny i komputerowy), zapewniając pomoc w sytuacjach awaryjnych.

System wysyłki newsletterów zapewniający bezpośrednią komunikację z najbardziej zainteresowanymi projektem obserwatorami. Szybkie i skuteczne narzędzie, z rozwiniętym panelem statystyk, szablonów i innych narzędzi umożliwiających planowanie i analizę kampanii mailingowych. Dostarczone przez wyspecjalizowaną firmę – niestety wykorzystane w zbyt małym zakresie. Analiza kampanii mailingowych pozwoliła jednak ocenić jak mylne mogą być subiektywne oceny popularności poszczególnych elementów projektu. Wykorzystanie tych informacji polepszyło dopasowanie serwisu do oczekiwań odbiorców.

Fotografia
Oddzielnym tematem, wyjątkowo ważnym z punktu widzenia całego Projektu, jest fotografia. Założeniem części informacyjnej było stworzenie bogatej ilustracji fotograficznej eksplorowanych rejonów, wykorzystywanej do obsługi projektu po Wyprawie, a także w jej trakcie. Drugim zadaniem fotografów było pokazanie funkcjonalności narzędzi i usług Partnerów wykorzystywanych w trudnych warunkach Wyprawy, a także wypełnienie indywidualnych oczekiwań Partnerów.  
Fotografowie każdego dnia kilkukrotnie zgrywali świeży materiał do komputerów. Wyłącznie dzięki korzystaniu z Tableta HP  możliwe było wykonywanie tej czynności podczas jazdy terenowej – większość tradycyjnych notebooków odmówiłaby posłuszeństwa po pierwszej serii dziur i wybojów.
Duża ilość zdjęć to również duże problemy techniczne – archiwizacja, obróbka, codzienne wykonywanie obowiązkowej kopii na zapasowym notebooku oraz kopii bezpieczeństwa na płycie.
Szczególnie trudne było przesyłanie zdjęć do Polski, wymagało ich wyselekcjonowania i opisania, nieraz ciemną nocą w trakcie walki z błotem Gorganów, bowiem nie rytm wysyłania relacji, ale przebieg trasy i czas dyktowały kiedy zdjęcia mają być gotowe. Specyfika projektu wymagała specyficznych działań – w Czerniowcach z braku czasu trzeba było zostawić płytę ze zdjęciami i informacjami prasowymi w kawiarence internetowej z nadzieją, że poproszona (i wynagrodzona) osoba wyśle je do Polski – nie wysłała. Czasem wykonanie zdjęcia wiązało się z dużymi emocjami i dylematami – pstryknąć czy pomóc załodze ratującej zsuwający się do wody samochód?
Nie do przecenienia jest też umieszczenie reporterów w różnych samochodach – dało to kilka całkowicie różnych punktów widzenia na tę samą podróż.   


Kanały komunikacji

W przypadku relacji z większości przedsięwzięć podróżniczych największym problemem jest łączność - ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku krajów słabo rozwiniętych. Na podstawie dotychczasowych wypraw i podróży ustalono trzy podstawowe kanały komunikacji pomiędzy mobilnym a stacjonarnym biurem prasowym:

	łączność satelitarna (email, relacja telefoniczna, sms);
	łączność GSM (email, relacja telefoniczna, sms);
	kawiarenki internetowe (email, rozmowa VoIP);


-	łączność satelitarna wydaje się być drogim, ale pewnym i niezawodnym środkiem łączności – nic bardziej mylnego. Do dyspozycji było kilka ofert różnych operatorów – w trakcie BIELUGI wykorzystano dwa zestawy, różnych operatorów z różnymi możliwościami technicznymi. Zdarzały się jednak na Kaukazie sytuacje, kiedy gęsta roślinność uniemożliwiała nawiązanie poprawnego połączenia. Również niski transfer danych nie zapewniał komfortu pracy – wysyłanie zdjęć było często pozbawione sensu; 

-	korzystanie z telefonów GSM było bardzo praktyczne pomimo małego zasięgu sieci, należało jednak pamiętać o posiadaniu roamingu u różnych operatorów oraz o korzystaniu z miejscowych kart typu pre-paid – to zdecydowanie obniża koszty i ułatwia pracę;

-	kawiarenki na wschodzie w niczym nie odbiegają od polskich odpowiedników – jest ich nawet więcej. Często zdarzają się jednak problemy z podłączeniem własnego komputera, czy przebiciem się do serwera FTP, jednak przy odpowiednio obranej strategii możliwe jest przeprowadzenie podobnego projektu wyłącznie w oparciu o miejscowe zasoby. Przełomem w tej kwestii było podjęcie już po zakończeniu projektu współpracy z firmą Seagate i wykorzystanie podczas kolejnych wypraw dysków Free Agent z oprogramowaniem Ceedo odtwarzającym na dowolnym komputerze środowisko komputera biura prasowego;













W trakcie trwania projektu wszelkie informacje i dane były przesyłane bezpośrednio do warszawskiego biura prasowego (schemat), skąd dystrybuowano je do e-biura prasowego netPR oraz do poszczególnych Partnerów. Rozwiązanie to pozwalało w pełni skupić się na bieżących trudnościach na trasie.
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Największym problemem osób obsługujących Mobilne Biuro Prasowe było połączenie obowiązków prasowych z koniecznością pokonania tej samej trasy, co pozostali uczestnicy. W wielu przypadkach samochody poruszały się w koleinach wypełnionych błotną mazią, gdzie każdorazowe otwarcie drzwi lub okna w celu podłączenia wyciągarki kończyło się zalaniem samochodu wypełnionego komputerami, aparatami, ładowarkami i plątaniną kabli. Należało też uważać na niezależną instalację 220V zapewniająca zasilanie całego sprzętu. Nad Morzem Kaspijskim chęć zdobycia ciekawego materiału fotograficznego zakończyła się samotnym, dziesięciogodzinnym pokonywaniem piasków i stepów Kałmucji.

Podsumowanie

Oczywiście nie obyło się bez wpadek i problemów. Z punktu widzenia komunikacji największym błędem był brak konsekwencji w wykorzystaniu zakupionego i wdrożonego systemu do wysyłki newsletterów – wynikało to z braku czasu związanego z niespodziewanymi trudnościami przed wyjazdem oraz niskim budżetem całego przedsięwzięcia, uniemożliwiającym zatrudnienie dodatkowych pracowników. 
Więcej uwagi należało też poświęcić organizacji pracy w ciężkich warunkach terenowych (sytuacje awaryjne, konfiguracja sprzętu i oprogramowania itp.). Trzeba również z dużą wyobraźnią przewidywać potencjalne problemy – przykładem może być znaczne utrudnienie startu wyprawy, związane ze śmiercią Ambasadora Federacji Rosyjskiej. 


Pomimo nieuniknionych trudności projekt zakończył się prawdziwym, wymiernym sukcesem - zrealizowano niemal wszystkie założenia, a udział w kolejnych przedsięwzięciach zapowiedzieli uczestnicy i Partnerzy. Jednocześnie organizatorzy zyskali bezcenne doświadczenie, głównie w zakresie działań informacyjnych w warunkach tego typu projektów.
W roku 2007, w kolejnym dużym projekcie off-road, którego założenia PR bazowały na doświadczeniach z BIELUGA Expedition, wzięli udział niemal wszyscy Partnerzy i Sponsorzy BIELUGi.

Opinie

"[...] Dziś nie ulega najmniejszej wątpliwości, że BIELUGA wniosła w off-roadowy świat nową jakość wypraw. Doskonale przygotowana, połączyła świat rzeczywisty i wirtualny. Dzięki wzorowej oprawie medialnej i zastosowaniu ciekawych rozwiązań komunikacji stała się dostępna nie tylko dla jej bezpośrednich uczestników, ale dla wszystkich zainteresowanych akcją na trasie: wystarczył komputer i sieć, by móc śledzić zmagania załóg z bezdrożami Azji. Nie sposób przecenić edukacyjnego charakteru przedsięwzięcia. BIELUGA odkryła zarówno przed uczestnikami wyprawy, jak i przed internautami i czytelnikami "OFF-ROAD PL" ciekawy i nieznany świat byłych republik radzieckich - dziś niezależnych państw, o których słyszy się mało lub wcale. BIELUGA pokazała szlaki, którymi podróżować mogą teraz nie tylko najbardziej ambitni, stając się dla amatorów samochodowych wojaży otwartym przewodnikiem. Dla organizatorów wypraw niech będzie wzorem organizacji przez bardzo duże "O".
Tomasz Konik, redaktor naczelny miesięcznika Off-Road PL (Off-Road PL Nr 11 (75) 2006)


„Kompetencja oraz determinacja w działaniach organizatorów, zaskoczyły mnie kompletnie. Od samego początku, od pierwszych rozmów i ustaleń miałem 100% pewność, że wyprawa odniesie sukces.”
Dariusz Wałach, Specjalista ds. PR HP Polska


Współpracę podczas wyprawy oceniam jako profesjonalną i rzeczową. Czekamy na następną wyprawę.”
Piotr Kapcio, właściciel home.pl


„BFGoodrich to marka opon odnosząca szczególne sukcesy w rajdach terenowych i pięciokrotny triumfator legendarnego Rajdu Dakar - zaangażowanie w BIELUGA Expedition jest więc naturalną kontynuacją dotychczasowej polityki Grupy Michelin.”
Michelin Polska S.A.


„BIELUGA Expedition to jedna z najciekawszych polskich imprez wyprawowych, jakie odbyły się w 2005r.”
Redakcja Magazynu Off-Road PL







"Nie ulega wątpliwości, że to [BIELUGA] najlepiej przygotowane pod względem organizacyjnym, merytorycznym i medialnym polskie przedsięwzięcie offroadowe o charakterze wyprawowym, jakie mieliśmy okazję poznać."
Redakcja portalu www.off-road.pl (część sprawozdania z dorocznego spotkania środowiska off-road, które odbyło się w lutym 2007r. w Krakowie)


"Było wiele ciężkich chwil, kilka niebezpiecznych, wszystkie jednak dobrze się skończyły. Dla mnie każdy z tych 20.000 km, które razem przejechaliśmy, był wielką przygodą i myśląc o następnych wyprawach chciałbym, aby były chociaż częściowo zbliżone do przeżyć, których doświadczyliśmy w czasie BIELUGi."
Paweł Szperliński - uczestnik obu części BIELUGA Expedition. Brał udział w rajdach i wyprawach na Płw. Kolski, Syberię, do Australii.



Wirtualna Wyprawa, zdjęcia, filmy i depesze z trasy oraz pozostałe informacje dotyczące projektu (w tym dział „BIELUGA w mediach”) znajdują się pod adresem: www.bieluga.com" http://www.bieluga.com

Polecamy również opracowanie CASE STUDY – Przygoda, zawierające fabularyzowane opisy i relacje oraz zdjęcia z obu edycji BIELUGA Expedition. Plik w formacie PDF dostępny jest pod adresem: http://www.bieluga.com/bieluga/b_media.php 


Przemysław Maciążek
przemek@bieluga.com
0 602 660 660

Katarzyna Tołwińska
kasia@bieluga.com
0 504 275 226

 










