VÄLKOMMEN TILL

Olympic Day ”1 år till Rio”
Var med och starta nedräkningen!
6-7 augusti 2015 i Kungsträdgården

Välkommen att starta nedräkningen mot Rio med SOK!
Sedan jubileumsåret av Solskensolympiaden 2012 har SOK, tillsammans med Idrottsförvaltningen,
Stockholm Stad och Kungsträdgården Park & Evenemang AB, arrangerat ”Solskensdagar med Olympic Day
i Kungsträdgården”. I sommar arrangeras dagarna den 6-7 augusti och kryddas extra med nedräkningen av
ett år till OS i Rio de Janeiro 2016 !

Målgrupper
Målgruppen är sommarlovslediga barn i åldrarna ca 7-12 och deras familjer samt Stockholmare och turister
som passerar centrala Stockholm dessa dagar. 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. För sponsorer finns också möjlighet att bjuda in personal och kunder med familjer samt gäster för
mindre möten i lokaler i Kungsträdgården.

Program 6-7 augusti, öppettider kl.11-16
Torsdagen den 6 augusti

Fredagen den 7 augusti

• Invigning Olympic Day ca 12.00
• Fria prova-på-aktiviteter under dagen
och möten med Olympier för besökarna
• Konferencier lotsar besökarna och håller ihop dagen

• Olympic Day fortsätter med idrottsaktiviteter
• Konferencier lotsar besökarna och håller ihop dagen
• 1 år till Rio - Scenprogram med bl.a Olympier från Sotji 2014
som lämnar över till blivande Olympier i Rio
• Mingel i närliggande lokal

På lördagen fortsätter festligheterna i Kungsträdgården med det årliga eventet Brazilian Day arrangerat av Brasilianska
Ambassaden. Även här blir det lite extra fokus på OS i Rio!

Erbjudande till Olympiska Sponsorer
Under Olympic Day deltar vanligen de sponsorer som är Drömpartners till SOK. Under de två dagarna i
Kungsträdgården erbjuder vi samtliga Olympiska Sponsorer att aktivera sig på plats. Dessutom erbjuder
Brasilianska Ambassaden alla sponsorer att stanna kvar med sin aktivering även under lördagen. Se
separat dokument med information om Brazilian Day.
I aktiveringen den 6-7 augusti ingår bland annat:
• Yta med tält om 4x4m2 med el (Kungsträdgårdens egna topptält erbjuds i första hand)
• Möjlighet att bjuda in gäster (antal meddelas senare) till officiellt mingel tillsammans med Olympier och
andra officiella gäster
Priset för att delta på Olympic Day under de två dagarna är 27.000 kr ex. moms vilket är ett
självkostnadspris som faktureras direkt från Kungsträdgården Park & Evenemang AB. De som önskar
fortsätta sin aktivering under lördagen den 8 augusti betalar ytterligare 18.000 kr ex. moms till
Kungsträdgården. Har ni särskilda önskemål och idéer diskuterar vi gärna detta men vi har i första hand en
”standardlösning” då vi räknar med stort deltagande från både sponsorer och publik under dagarna!
Bokning av plats
Senast den 15 maj till Lotta Olsson, lotta.olsson@sok.se
Betalning sker i början av juni. Bokningsbekräftelse med villkor skickas efter sista bokningsdagen.
Välkomna till härliga dagar med SOK i Kungsträdgården!

