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	 Kupon za enkratno akcijo PARTNERJA 
	 Mesečni logotip “Partner” na APP 6.Zmaj  
in spletni strani 6. Zmaj
 10 vstopnic za tekmo AdmiralBet Lige ABA
	 Nalepka 6. Zmaj Partner
	 Logotip “Partner” ob polčasu tekme,  
LED dvorana

Cena: 1.000,00 EUR + DDV

Enkratno dejanje Partnerja: kupon s popustom 
na blago ali storitev Partnerja; časovno obdobje, 
ki ga izbere Partner (mesec, teden, dan, posebna 
lokacija, itd…), umestitev kupona v APP 6.Zmaj

    NAGRADNA IGRA
Lokacija zelenega obroča Stožice, polčas tekme 
7DAYS EuroCup ali AdmiralBet Lige ABA – 
nagrade zagotavlja Partner nagradne igre, 
možnost deljenja letakov ali promocijskega 
gradiva, podelitev nagrad igralec Cedevita 
Olimpija 20 minut po zaključku tekme
Obvestilo o nagradni igri s strani komentatorja 
v času minute odmora v prvem polčasu tekme, 
izpostavitev Partnerja nagradne igre

Cena: 1.000,00 EUR + DDV

Facebook – Šesti Zmaj (foto, video nagradna igra)

Spoštovani prijatelji Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija! 

Predstavljamo vam projekt klubske kartice zvestobe 6.Zmaj, v obliki mobilne 
aplikacije kot vez med navijači in privrženci Cedevite Olimpije s klubom, partnerji 
in sponzorji, vse s skupnim ciljem dvigniti naš klub na še višji raven. 

Cedevita Olimpija z mobilno aplikacijo 6.Zmaj želi zvestim navijačem omogočiti 
boljše spremljanje dogajanja v klubu, nov, najboljši vir informacij v eni 
interaktivni obliki s številnimi zanimivostmi, igrami in nagradami ter ugodnostmi, 
cenejše nakupe in povezovanje s partnerji in sponzorji kluba. 

Klubski pokrovitelji v mobilni aplikaciji 6.Zmaj pridobijo nov kanal za promocijo 
svojih produktov in aktivnosti, hkrati pa omogočajo tesnejše povezovanje z 
velikim številom ljubiteljev košarke Cedevite Olimpije v Ljubljani, Sloveniji in 
tujini. 

Prav tako bomo s projektom 6.Zmaj pokroviteljem zagotovili promocijo na vhodu 
v našo prelepo dvorano Stožice, zapolnjevanje zelenega ringa z vsebinami, 
organizacijo druženj in dogodkov v SuperVIP in DeluxeVIP prostorih oziroma 
na vhodnih hodnikih legendarne Hale Tivoli, kjer občasno nastopamo. Še ena 
dodatna priložnost za naše navijače, da jim pričarate prav posebno vzdušje na 
tekmah. 

V mobilni aplikaciji 6.Zmaj se bodo uporabniki zabavali in preverjali svoje znanje 
v obliki številnih nagradnih kvizov, spremljali nastope svojih najljubših igralcev 
v živo, koristili popuste preko sponzorskih kuponov kartic zvestobe, se hitro 
povezali s klubsko spletno stranjo in družbenimi omrežji, nakupovali vstopnice ali 
klubske spominke, interaktivno objavljali svoje video materiale in fotografije ter 
skupaj ustvarjali vsebine aplikacije 6.Zmaj. 

Veseli nas, da z nami delite enako strast do košarke. Skupaj pojdimo na športno 
in zabavno popotovanje s kartico zvestobe 6.Zmaj, mobilno aplikacijo za vse 
starosti! 

	 Kupon za enkratno akcijo  
SREBRNEGA PARTNERJA 
	 Mesečni logotip “Srebrni Partner” na  
APP 6.Zmaj in spletni strani 6. Zmaj
	 20 vstopnic za tekmo AdmiralBet Lige ABA (brez Crvena 
Zvezda in Partizan)
	 2 VIP vstopnici za tekmo AdmiralBet Lige ABA (brez 
Crvena Zvezda in Partizan)
	 Nagradna igra zeleni obroč Stožice, polčas tekme 
AdmiralBet Lige ABA (brez Crvena Zvezda in Partizan) – 
nagrade zagotavlja Srebrni Partner, možnost deljenja letakov 
ali promocijskega gradiva, podelitev nagrad igralec Cedevita 
Olimpija 20 minut po zaključku tekme
 Nalepka 6. Zmaj Srebrn i Partner
 Logotip “Srebrni Partner” ob polčasu tekme, LED 
dvorana
 Obvestilo o nagradni igri s strani komentatorja v času 
minute odmora v prvem polčasu tekme, izpostavljanje 
Srebrnega Partnerja nagradne igre

Cena: 2.000,00 EUR + DDV

Enkratno dejanje Srebrnega Partnerja: kupon s popustom na 
blago ali storitev Srebrnega Partnerja; časovno obdobje, ki ga 
izbere Srebrni Partner (mesec, teden, dan, posebna lokacija 
itd…), umestitev kupona v APP 6.Zmaj

Facebook – Šesti Zmaj (foto, video nagradna igra)
Možnost promocije in predstavitve pred dvorano (vhod), v 
zelenem ringu, SuperVIPu ali
DeluxeVIP prostoru.

	 Kupon za enkratno akcijo ZLATEGA PARTNERJA
	 Mesečni logotip “Zlati Partner” na APP 6.Zmaj in spletni 
strani 6. Zmaj
	 20 vstopnic za tekmo 7DAYS EuroCup ali AdmiralBet 
Lige ABA Crvena Zvezda in Partizan
	 4 VIP vstopnice za tekmo 7DAYS EuroCup ali AdmiralBet 
Lige ABA Crvena Zvezda in Partizan
	 Nagradna igra zeleni obroč Stožice, polčas tekme 7DAYS 
EuroCup ali AdmiralBet Lige ABA Crvena Zvezda in Partizan 
– nagrade zagotavlja Zlati Partner, možnost deljenja letakov 
ali podobno promocijsko gradivo, podelitev nagrad igralec 
Cedevita Olimpija 20 minut po zaključku tekme
	 Nalepka 6.Zmaj Zlati Partner
	 Logotip “Zlati Partner” ob polčasu tekme, LED dvorana
	 Obvestilo o nagradni igri s strani komentatorja v času 
minute odmora v prvem polčasu tekme, izpostavljanje Zlatega 
Partnerja nagradne igre
	 Promo banner kampanja “6. Zmaj na parketu”, 
izpostavljanje “Zlati Partner 6. Zmaj” pri oglaševanju akcije, 
video na družbenih omrežjih Cedevita Olimpija z logotipom 
Zlati Partner   

Cena: 4.000,00 EUR + DDV

Enkratno dejanje Zlatega Partnerja: kupon s popustom na 
blago ali storitev Zlatega Partnerja; časovno obdobje, ki ga 
izbere Zlati Partner (mesec, teden, dan, posebna lokacija 
itd…), umestitev kupona v APP 6.Zmaj, igralec Cedevita 
Olimpija na lokaciji akcije, izpostavitev 6. Zmaj na spletni 
strani Cedevita Olimpija, 
Facebook 6. Zmaj

Facebook – Šesti Zmaj (foto, video nagradna igra)
Možnost promocije in predstavitve pred dvorano (vhod), v 
zelenem ringu, SuperVIPu ali
DeluxeVIP prostoru.
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www.cedevita.olimpija.com
www.facebook.com/šestizmaj

KONTAKT:
Igor Jagić  igor.jagic@cedevita.olimpija.com  +386 51 282 999


