Välkommen att sprida OS-känsla med SOK!
Sedan 2012 har SOK, tillsammans med
I sommar arrangeras dagarna den 4-6 augusti och vi vill bjuda in er som
SOK partner att delta. Eventet kommer i år att utökas med ungdomsprojektet Heroes of Tomorrow
och kryddas extra av inledningen av OS i Rio de Janeiro!
Program torsdag- lördag 4-6 augusti
Öppettider
Torsdag
Fredag
Lördag

kl 13-17
kl 11-17
kl 11-17

Olympic Day
Tillsammans med lokala idrottsföreningar erbjuder vi
barn och ungdomar i att prova på en mängd olika
idrotter och samtidigt inspireras av de olympier som
finns på plats.

Heroes of Tomorrow
Premiär för SOKs nya ungdomskoncept Heroes of
Tomorrow som sedan kommer att rullas ut på flera orter
i Sverige. Här får ungdomar möjlighet att testa på
Fysprofilens tester och hitta sin väg att utvecklas med
idrotten tillsammans med lokala ledare.

OS i Rio de Janeiro
Vi inleder OS i Rio! Under dagarna kommer Viasat att
sända live och repriser från OS i Brasilien. Vi kommer att
uppmärksamma att OS startar upp genom olika
aktiviteter.

Målgrupper
Målgruppen för eventet i Kungsträdgården är sommarlovslediga barn & ungdomar i åldrarna ca 7-16 år och
deras familjer samt Stockholmare och turister som passerar centrala Stockholm dessa dagar. Våra
partners personal och kunder med familjer är också en självklar målgrupp dessa dagar. Eventet har fri
entré.

Erbjudande till Olympiska Partners
Under Olympic Day deltar vanligen de partners som är Drömpartners till SOK. Under de tre dagarna i
Kungsträdgården erbjuder vi samtliga Olympiska partners att aktivera sig på plats.
Kostnad och innehåll deltagande:
Aktiveringskostnad 4-6/8 är totalt 30.000 kr ex. moms inkl el. Detta är ett självkostnadspris som
faktureras innan eventet. Har ni särskilda önskemål och idéer diskuterar vi gärna detta men vi har i första

Alla SOK partners erbjuds kostnadsfritt att ha ett kort budskap på storbildskärmen vid scenen. Dessa
kommer att sättas ihop till en slinga som snurrar när det inte pågår sändningar på skärmen. Om ni inte har
ett budskap så läggs alla deltagande partners kompositlogga in (partner + SOK-logo) omni önskar detta.
Tekniska specifikationer följer här:
 Deadline att skicka in material 15 juni
 Max längd 15 sekunder
 Format: helst MXF HD XDCAM 422, högupplöst och utan avid-codecs
 Upplösning HD 1920x1080i
 Ljudnivå: -12db, stereo 48 khz/16 bit

Bokning av plats
Senast den 31 maj till Anna Hanspers, anna.hanspers@sok.se
Bokningsbekräftelse med villkor skickas efter sista bokningsdagen.

Välkomna till härliga dagar med OS-stämning i Kungsträdgården!

