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OBLIČ MIZARJU, KOPITO ČEVLJARJU

OB KOLPI PRI METLIKI

Podjetje Hosekra predstavlja luksuzni kamp

V podjetju Hosekra so predstavili 
prototip letovišča Big Berry - kon-
cept mobilnih hišic nove genera-
cije, okrepljen s platformo vrhun-
skih trgovskih blagovnih znamk. 
Hosekra je imela pri razvoju jasen 
cilj narediti nove, sveže in lepše 
hiške z uporabo najbolj kakovo-
stnih materialov. Njihovo dizajn je 
zasnoval Alessandro Rado, direk-
tor italijanske družbe Dogtrote. 
"Koncept hišk ima dolgoletno 
garancijo, kar je dokaz vzdržlji-

vosti in popolna novost. Hišice 
imajo tri različice: Blue Berry, 
katere zunanjost in notranjost je 
prilagojena morju, Brown Berry, 
hiška, namenjena kampiranju 
v gorah in ob jezerih, in Orange 
Berry, prilagojena postavitvi ob 
avtocestah ali mestih," pravi 
Boštjan Hostej, direktor Hosekra 
Group.

Program Big Berry bo v luksu-
znem kampu ob Kolpi pri Metliki 
vse do konca septembra 2016 

gostil več kot 200 novinarjev, 
blogerjev in malih podjetnikov 
z vsega sveta, napovedujejo pri 
Hosekri, sodelovali bodo tudi 
študenti iz ZDA, Turčije, Finske, 
Nemčije, Rusije, Hrvaške. "Vsi 
skupaj bodo vzpostavili koncept 
blagovne znamke hišk in delali 
na mednarodni medijski pozor-
nosti tega projekta. Letovišče 
bo v tej poletni sezoni postalo 
mednarodni trg, ki bo predstavljal 
in promoviral izdelke in storitve 

partnerjev projekta, pa tudi ožje 
lokalne skupnosti, Bele krajine in 
Slovenije. V kampu bo sedem hišk 
s 34 m2 površine – ena hiška za 
dva, ena za štiri in pet hišk za šest 
ljudi. Poleg recepcije načrtujejo 
prostor za veliko teraso s pogle-
dom na Kolpo, peščeno igrišče za 
odbojko, igrišče z vadbeno opre-
mo, kolesa, kajake in zunanji žar," 
še napovedujejo pri Hosekri.

(AJD)

ZGORAJ Hiške Berry boste spoznali po značilni rdeči črti.
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