
Uradna olimpijska navijaška 
kolekcija

Številka 25, 18.7.2012

Dragi prijatelji športa. Pred vami so e-krogi, v 
katerih vas informiramo o najpomembnejših dogodkih v OKS-
ZŠZ, NPŠZ, mednarodnem olimpijskem gibanju in o ostalih 
področij našega delovanja.

OKS novice

Slovenski športniki že v olimpijski vasi
Proti Londonu se je že odpravila prva večja 
skupina slovenskih športnikov, ki se je na 
otoku pridružila jadralcema Vasiliju Žbogarju 
in Karlu Hmeljaku.

Pokaži za koga utripa tvoje srce
Z olimpijskimi igrami London 2012 je OKS 
vpeljal tudi uradno olimpijsko navijaško 
kolekcijo, ki jo bodo lahko vsi navijači kupili 
na 141 večjih Petrolovih bencinskih servisih 
po Sloveniji ali v spletni trgovini.
Tvitajmo za naše
Izjemno uspešna akcija se nadaljuje. 
Trenutno je zbranih že več kot 700 tvitov z 
olimpijsko vsebino. Tvitajte z nami tudi vi.

Mobilna aplikacija Team Slovenia London 
2012
Mobilna aplikacija Team Slovenia vam 
omogoča, da na enem mestu najdete vse 
aktualne podatke o slovenskih športnikih, ki 
bodo nastopili na olimpijskih igrah v 
Londonu. Na voljo za android in ios v 
mobilnih trgovinah app store in trgovini play.

London 2012

Organizatorje skrbi vreme

Še 9 dni do olimpijskih 
iger v Londonu.

Najbolj aktualno

Spremljajte londonske olimpijce na 
strani Teama Slovenie.

Pridruži se nam
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Olimpijske igre se nezadržno bližajo, 
organizatorjem pa skrbi povzročajo tudi 
vremenske napovedi, ki niso nič kaj 
spodbudne.
Team Slovenia Laško London Pub
The Forge, ki se nahaja v vedno priljubljeni 
in zanimivi londonski četrti Camden Town 
(znana je tudi po izbranih glasbenih 
dogodkih), se bo v času olimpijskih iger 
spremenil v Team Slovenia Laško London 
Pub.

MOK novice

Radijske in TV pravice za Soči in Rio ima 
RTV Slovenija
Potem ko je MOK pred časom vse medijske 
in marketinške pravice podelil marketinški 
agenciji Sportfive, je danes postalo jasno, da 
bomo tudi v prihodnje OI spremljali na RTV 
Slovenija.

Olimpijski marketing

Eksluzivna pravica sponzorjem Teama 
Slovenia in Top partnerjem MOK
Olimpijski komite Slovenije sponzorjem 
Team Slovenia v času olimpijskih iger v 
Londonu zagotavlja ekskluzivno pravico 
uporabe imena in podobe športnikov v okviru 
njihovih tržno komunikacijskih aktivnosti. 

Šport za vse

Koledar dogodkov
Za vas zbiramo številne športno-rekreativne 
prireditve in vadbe, ki so organizirane po 
vsej Sloveniji. Izberite svojo in poskrbite za 
zdrav življenjskih slog.

Če se želite odjaviti od prejemanja Olimpijskih e-krogov prek OKS-a, kliknite tukaj.
Vaša zahteva bo nemudoma obdelana in z dnem odjave jih boste prenehali prejemati.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Celovška 25, 1000 Ljubljana
T: + 386 (0)1 230 60 00, E: info@olympic.si, W: www.olympic.si
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