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PODATKI

• idejne rešitve kreativne ekipe,
• ustvarjalna moč,
• izbor najboljših promotorjev/

animatorjev,
• logistična in tehnična podpora,
• aktivno sodelovanje z naročnikom. 

• analiza blagovne znamke, namenjene 
promociji,

• idejna zasnova in koncept promocijske 
aktivnosti,

• priprava in izvedba programa 
(scenarij, časovni plan, izbor izvajalcev 
programa ...),

• zagotovitev strokovno usposobljenih 
ljudi,

• tehnična podpora in izvedba (izris in 
izvedba scenografije, celovita tehnična 
podpora),

• logistična podpora in izvedba,
• aktivno sodelovanje z naročnikom.

Marketinško agencijo Extrem sestavlja 
mlada, aktivna in kreativna ekipa, ki 
z inovativnim pristopom na različnih 
športnih, promocijskih in drugih 
prireditvah daje blagovni znamki 
naročnika večjo prepoznavnost. Upamo 
si več kot drugi, zato organiziramo 
‘dogodke na ključ’, ki jih oblikujemo za 
vsakega naročnika posebej. 
Na podlagi projektov, dogodkov, 
animacijskih in promocijskih aktivnosti, 
ki smo jih izvedli za naše naročnike in 
njihove blagovne znamke, smo v nekaj 
letih pridobili neprecenljive izkušnje 
in oblikovali slikovite, atraktivne in 
učinkovite programe. Extrem pri 
organizaciji različnih projektov in 
dogodkov aktivno sodeluje s podjetji, 
športnimi zvezami in posamezniki. 

EXTREM PREDNOSTI:STORITVE:



ŠPORTNI DOGODKI

Organizacija športnega  
dogodka je odlična  
komunikacijska aktivnost. 
Zavedamo se, da so atraktivne in 
inovativne prireditve tiste, ki privabljajo 
ter dosežejo želeni obisk in uresničitev 
ciljev naročnika. 
Športni dogodki motivirajo, prepričajo, 
usmerjajo, krepijo zaupanje, ustvarjajo 
karizmo in pozitivno energijo, vse več 
pa jih pripravljamo tudi kot orodje za 
sprostitev. V povezavi s poslovnim 
dogodkom so odlična priložnost 
za navezovanje poslovnih stikov in 
sklepanje poslov. 

• ekipna športna tekmovanja,
• ekstremne športne podvige,
• atraktivne spremljevalne programe,
• športne dogodke na nenavadnih 

lokacijah.

• KOŠARKA NA MORJU
• DRŽAVNO PRVENSTVO V KOŠARKI 3x3 
• LJUBLJANA BEACH VOLLEY CHALLENGE
• ULIČNI NOGOMET 3na3
• NOGOMETNI NAVIJAŠKI PARK
• NOVINARSKI TURNIR V KRIŽANKAH
• JOGA BONITO 
• NIKE KONVENCIJA 
• KLETKA STRAHU
• DAN SLOVENSKE KOŠARKE 
• OTVORITEV DVORANE STOŽICE 
• FIBA EUROPE 3x3
• POKAL SPAR

• idejno zasnovo in koncept dogodka,
• scenografijo in časovni plan dogodka,
• izbiro primerne lokacije,
• 3D izris prizorišča,
• medijski plan dogodka,
• dobre, znane in izkušene voditelje, 

komike, plesne skupine in didžeja.

ŠPORTNI DOGODKI IZVAJAMO:

NAŠI ŠPORTNI DOGODKI:

STORITVE VKLJUČUJEJO:

Zdrav duh v zdravem telesu.
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KOŠARKA NA MORJU
Spektakularna košarkarska predstava 
‘Košarka na morju’ je edinstven dogodek 
na slovenskem morju. Tako v izvedbenem 
kot organizacijskem pomenu je presegel 
vsa pričakovanja, zato smo v podjetju 
Ekstrem nanj zelo ponosni. Košarka na 
morju se je odvijala 24. 8. 2012, in sicer na 
splavu, dolgem kar 40 metrov in širokem 
20 metrov ter visokem 3 metre, tehtal pa 
je neverjetnih 1500 ton.
Predelava splava je potekala tri dni, 
logistika celotne priprave za igranje 
košarke pa je bila najzahtevnejša doslej. 
Na splavu smo postavili pravo košarkarsko 
igrišče, na katerem so se med seboj 
pomerile tri ekipe nekdanjih vrhunskih 
zvezdnikov Hrvaške, Italije in Slovenije.

ŠPORTNI DOGODKI

Spektakularen pogled na zgodovinski dogodek košarke  
na morju.

Odvijali so se srditi boji med legendami SLO, HR in  
ITA košarkarjev.

Eden od bivših slovenskih reprezentantov Slavko Duščak 
 v objemu Lipka.

Plesne skupine so poskrbele za popestritev na tekmi.

Pogled na prizorišče iz krova Prince of Venice.
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DRŽAVNO PRVENSTVO 
V KOŠARKI 3X3
Ekstrem skupaj s Košarkarsko zvezo 
Slovenije že od leta 2004 organizira 
državno prvenstvo v košarki 3×3. Leto 
za letom se pri Ekstremu trudimo, da 
zvišujemo raven organizacije z vlaganjem 
v infrastrukturo, višjimi nagradnimi 
skladi, mednarodnimi potovanji itn., 
obenem pa želimo ljudem približati ta 
vse bolj priljubljeni ulični šport tako, da 
turnirje gostimo v središčih večjih mest 
po Sloveniji (Ljubljana: Prešernov in 
Kongresni trg, Maribor: Trg Leona Štuklja, 
Koper: Taverna …).

ŠPORTNI DOGODKI1
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Srdit boj pod žgočim soncem.

Pogled iz Ljubljanskega gradu na celotno  
prizorišče prvenstva.

Tekmovanje v zabijanju je sestavni del državnega 
prvenstva v košarki 3x3.

Igranje pod žarometi je vedno spektakularno.

Enkratno vzdušje v osrčju Ljubljane na Prešernovem trgu.

Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše obiskovalce.
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LJUBLJANA BEACH 
VOLLEY CHALLENGE
Odbojka na mivki je v Sloveniji že imela 
svoje mesto, zato jo želimo znova 
dvigniti na višjo raven. Združiti promocijo 
odbojke na mivki, zdravega aktivnega 
življenja, tekmovalnosti, zabave ter 
urbanega utripa mesta so nedvomno 
temelji za organizacijo odličnega 
športnega dogodka. Organizirati turnir 
v strogem mestnem središču in ga 
spremeniti v čudovito odbojkarsko 
prizorišče je prava paša za oči za 
vsakega sodelujočega, mimoidočega, 
meščana, turista in navsezadnje za 
naročnika. Ker je odbojka na mivki 
zelo atraktiven šport, je moč iz turnirja 
pripraviti pravo
zabavo in spektakel.
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Turnir v odbojki na mivki je privabil več kot 5.000 
obiskovalcev.

Preobrazba Kongresnega trga v spektakularen športni 
dogodek.

Poskrbljeno je bilo tako za ženski del občinstva...

... kot tudi za moški del.

Močna mednarodna konkurenca.

Zaključek z nočnim spektaklom.
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FIBA EUROPE 3X3
Avgusta 2011 smo v središču slovenske 
prestolnice prvič v zgodovini organizirali 
turnir FIBA Europe 3x3, na katerem je 
nastopilo 12 evropskih ekip, od teh dve 
slovenski. Organizacija FIBA Europe je 
namreč iskala najprimernejšega izvajalca 
prvega mednarodnega turnirja in 
zahvaljujoč visoki kakovosti košarke 3x3 in 
organizacije, ki jo premoremo v Ekstremu, 
je ta čast doletela prav Slovenijo. Da pa 
smo delo opravili na najvišji ravni, priča 
dejstvo, da smo turnir FIBA Europe 3x3 
organizirali tudi leta 2012.

ŠPORTNI DOGODKI1
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Prvi turnir FIBA Europe je na Prešernovem trgu  
napolnil tribune.

Na petih igriščih so se pomerili košarkarji v kategorijah, 
ženske, U16, U18 in člani. 

Potekal je tudi prvi mednarodni turnir, kjer je v finalu 
slavila Srbija.

Pester spremljevalni program je navdušil množico v  
centru Ljubljane.

Nočno vzdušje je bilo spektakularno.
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JOGA BONITO
V sodelovanju s podjetjem NIKE smo 
avgusta 2006 organizirali dvodnevni 
Joga Bonito nogometni turnir, na 
katerem se je pomerilo več kot 100 ekip. 
Dogodek se je odvijal pred Kolosejem 
v BTC-ju in pričaral odlično nogometno 
vzdušje z brazilskim pridihom ter pestrim 
spremljevalnim programom.
Finale ter turnir medijskih ekip si je 
ogledalo veliko število gledalcev!

ŠPORTNI DOGODKI1
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Igralci so pokazali svoje veščine v freestyle tekmovanju.

Turnir 3na3 je pri nas potekal prvič pod okriljem športne 
blagovne znamke NIKE.

Prizorišče pred Kolosejem je obiskalo veliko gledalcev.

Ognjena predstava je dodobra ogrel občinstvo.

Naše promotorke so ustvarjale brazilsko vzdušje.

Joga Bonito v portugalščini pomeni »Igraj lepo«. 
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NIKE KONVENCIJA
S priznanim športnim opremljevalcem 
NIKE smo organizirali Nike konvencijo, 
ki je namenjena vsem, ki imajo radi ples, 
aerobiko, jogo in pilates. Potrudili smo 
se, da je bila konvencija najboljša doslej, 
kar se je izkazalo pri visokem številu 
inštruktorjev, delavnic in udeležencev. 
Privabili smo tudi tuje inštruktorje, ki so 
skupaj z domačimi priznanimi inštruktorji 
seznanili udeležence z novostmi na 
posameznih področjih ter poskrbeli za 
športni izziv in zabavo.

ŠPORTNI DOGODKI1
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Otvoritev konvencije se je začel z nastopom  
plesne skupine.

Priznani inštruktorji so seznanili obiskovalce s pravilno 
izvedbo vaj.

Množična vadba v slogu »Zdrav duh v zdravem telesu«.

Največ zanimanja je bilo na tečaju pilatesa in joge. 
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NOGOMETNI 
NAVIJAŠKI PARK
V sodelovanju z Nogometno zvezo 
Slovenije smo organizirali prvi nogometni 
navijaški park s katerim smo se približali 
večjim svetovnim nogometnim zvezam, 
pri katerih so podobni parki že do dobra 
uveljavljeni.
Namen navijaškega parka je privabiti čim 
večje število obiskovalcev, navijačev in 
na sploh vseh ljubiteljev nogometa, da 
se zabavajo z različnimi animacijami in 
igrami pred začetkom tekme.
Poskrbeli smo za obilo zabave z 
napihljivim ročnim nogometom, foto 
kotičkom, nogometnim zorbingom, 
poslikavo obraza in ostalimi sponzorskimi 
aktivnostmi, katere je povezoval 
moderator ob spremljavi izkušenega D.J.a, 
ki je poskrbel za dodatno vzdušje.

ŠPORTNI DOGODKI

Napihljivi ročni nogomet je bil prava atrakcija.

Manjkalo ni niti nogemtnih trikov in merjenja v hitrostnem 
strelu na gol.

Navijače smo s poslikavo obraza pripravili na tekmo.

Vsi pogumni obiskovalci so se lahko preizkusili v 
nogometu na malo drugačen način - body zorbing.

Poskrbljeno pa je bilo tudi za navijaške rekvizite in 
fotografiranje.
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OLIMPISJKI FESTIVAL  
S ŠPORTNIMI ASI
Šport je dinamičen, atraktiven, zabaven 
in ponuja odgovore na skorajda vse 
izzive današnjega časa. Če športu 
dodamo pridevnik olimpijski, se ta 
obogati še s plemenitostjo, brezpogojnim 
sodelovanjem in zdravo tekmovalnostjo. 
Če pa športu in olimpizmu dodamo 
še otroke, lahko vse skupaj zavijemo v 
čudovito enačbo - Olimpijski Festival. 
Preko športnih delavnic ter celodnevnega 
pestrega programa, smo otrokom 
pokazali različne športne panoge in kako 
zabavno se je športno udejstvovati.

ŠPORTNI DOGODKI

Začuti športnika v sebi.

Ogenj, simbol olimpijskih iger.

Uživaj v igri. 

Otroški direndaj na Kongresnem trgu.

Predstavitev nacionalnih panožnih zvez.

Začetki vsakega profesionalnega športnika se  
začnejo z igro.
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RED BULL GONI PONY
V agenciji Extrem smo se odločili, da 
skupaj z Red Bullom organiziramo 
tradicionalni zabavni športni dogodek. 
Združili smo dve klasiki slovenske 
kolesarske zgodovine, najvišji slovenski 
cestni prelaz Vršič in legendarna kolesa 
Pony. Tekmovalci so dokazali, da je 
nemogoče mogoče in množično zaključili 
epski 13,5 km dolg vzpon na 20-palčnih 
kolesih, brez možnosti izbire prestavnega 
razmerja in zadnjo zavoro “na kontro”. 
Skupaj s tekmovalci smo v Kranjski Gori 
ustvarili vzdušje v stilu 60’ in 70’ let z 
obvezno retro opravo in zabavo. 
Projekt Goni Pony daje kolesarskim 
prireditvam novo razsežnost. 

ŠPORTNI DOGODKI

Srečanje dveh legend… 

… na 13,5 kilometrov dolgem in 801 metrov visokem 
vzponu na 1611 metrov nad morjem, s 24 serpentinami in 
naklonom do 10,8%.

Zabaven spust in hlajenje zavor. 

»... cik-cak, cik-cak ...« 

»Požen’ ga, hudiča, na vrh Vršiča«

V slogu retro stila.
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POSLOVNI DOGODKI

Razmišljamo drugače.

Organiziramo poslovne 
in družabne dogodke na 
najvišji ravni, saj je naše delo 
profesionalno, kakovostno, 
predvsem pa popolnoma 
usklajeno z naročnikovimi  
željami in cilji. 
Vsakemu naročniku se temeljito 
posvetimo in skupaj oblikujemo vrhunski 
poslovni dogodek, ki bo osupnil vsakega 
udeleženca. Vsak projekt je edinstven in 
tako se ga tudi lotimo.

• poslovna srečanja,
• konference in seminarje,
• sejemske prireditve,
• promocijske aktivnosti,
• edinstvena poslovna kosila in večerje, 
• pestre spremljevalne programe, 
• piknik,
• zabave.

• ŽREBANJE ZA EuroBasket 2013 
• WORKSHOP FIBA EUROPE 
• OTVORITEV EuroBasketa 2013
• VIP HOSPITALITY EuroBasket 2013
• RUDOLPH NA KONGRESNEM TRGU
• TELEMACH BLACK&WHITE PARTY

• idejno zasnovo in koncept dogodka,
• scenarij in časovni plan dogodka,
• izbiro primerne lokacije,
• izris tehnične postavitve in 

scenografijo,
• izbiro cateringa in dekoracije prostorov,
• medijski plan dogodka,
• dobre, znane in izkušene voditelje, 

komike, plesne skupine in didžeja,
• oblikovanje vabil in izbiro  

poslovnih daril.

POSLOVNI DOGODKI IZVAJAMO:

NAŠI POSLOVNI DOGODKI:

STORITVE VKLJUČUJEJO:



RUDOLPH NA 
KONGRESNEM TRGU
Rudolph Van Veen, nizozemski kuhar, je 
navdušil slovenske ljubitelje in ljubiteljice 
kuhanja v središču prestolnice. Na 
Kongresnem trgu se je že uro pred 
dogodkom začela zbirati množica, ki 
je kuharskega zvezdnika pozdravila z 
bučnim aplavzom. Pripravil je princeske 
s sirom, piščančji zavitek presenečenja 
s solato iz testenin in čokoladne rezine 
z oreški. Simpatični Nizozemec se je 
še dolgo po končani kuhi rokoval s 
svojimi oboževalci, se fotografiral z 
njimi, kramljal in delil avtograme. Vedno 
nasmejani Rudolph s svojim simpatičnim 
pristopom osvoji vsakogar.

POSLOVNI DOGODKI1
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Kuharski mojster je pustil nepozaben vtis.

Vroče dogajanje v kuhinji na Kongresnem trgu.

S kuhalnico je navdušil tudi znano slovensko TV  
voditeljico Anja K. Tomažin.

Po končanih kuharskih specialitetah se je nasmejano 
odpravil med oboževalce.

Pri kuhi so nizozemskemu Rudolphu pomagali  
slovenski »Rudolphi«.
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ŽREBANJE SKUPIN 
EuroBasket 2013
Organizacija uradnega žrebanja za 
EuroBasket 2013, ki smo ga pripravili 
v Postojnski jami, je za vse nas 
predstavljala velik izziv, saj govorimo 
o naravnem okolju ter o dogodku, ki 
je prvič potekal povsem pod zemljo, v 
Koncertni dvorani Postojnske jame.
Projekt je bil v vsakem pogledu zahteven, 
saj je prvič iz jame potekal prenos ‘v živo’.
Za lažjo predstavo priprave in izvedbe 
navajamo nekaj zanimivosti:
• 120 vagonov jamskega vlakca potrebščin,
• več kot tona težkih delov konstrukcije 

za postavitev odra in tribun,
• okoli 500 metrov električnega kabla,
• 50 reflektorjev,
• 850 stolov,
• 1 velik zaslon (7 m x 4 m),
• 120 ur dela za pripravo prizorišča.

POSLOVNI DOGODKI1
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Zgodovinski dogodek v koncertni dvorani  
Postojnske jame.

V žrebanju so sodelovale legende evropske košarke.

Spektakularen pogled na scensko postavitev dogodka.

Eden izmed govorcev je bil tudi bivši minister Žiga Turk.

Žreb si je v jami ogledalo 850 eminentnih gostov.

Bili smo priča košarkarski tekmi, ki se je prvič odvijala  
pod zemljo.
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WORKSHOP ZA 
SPONZORJE
Pred začetkom EuroBasketa 2013 
smo skupaj s svetovno košarkarsko 
organizacijo FIBA v Ljubljani organizirali 
posebno strokovno delavnico za 
sponzorje EuroBasketa 2013. FIBA in 
FIBA Europe sta predstavili aktivnosti, ki 
bodo potekale do začetka prvenstva in 
med njim.
Partnerji so med seboj navezali 
pomembne stike ter si ogledali tudi 
dvorano Stožice, vključno z VIP 
ložami oziroma celotnim področjem 
“hospitalityja”. V večernih urah pa smo 
organizirali slavnostno večerjo v Narodni 
galeriji, na kateri so se predstavniki 
sponzorjev lahko navdušili nad 
slovenskimi kuharskimi mojstrovinami.

POSLOVNI DOGODKI1
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Narodna galerija se je za en večer spremenila v gala 
prostor, kjer…

…so se med seboj spoznali organizatorji in vsi sponzorji 
EuroBasketa 2013.

Gostje so uživali v Slovenski kulinariki.

Poseben prostor za izjav in fotografiranje gostov.

Organizirali smo delavnico, kjer so se vsi sponzorji do 
dobra seznanili s potekom prvenstva.

Prostori Narodne galerije so dobili nove razsežnosti.

1

5

6

4

3

2



OTVORITEV 
EuroBasketa 2013
Otvoritvena slovesnost je bila del 
spremljevalnega programa, za katerega 
smo bili zadolženi med EuroBasketom 
2013. Prvič v zgodovini evropskih 
prvenstev je potekala samo ena 
otvoritvena slovesnost, ki smo jo 
organizirali dan pred začetkom prvenstva, 
3. septembra 2013, na Kongresnem 
trgu v Ljubljani. Osredotočili smo se na 
kratek, vendar atraktiven program – kljub 
številnim govornikom, ki smo jih morali 
združiti v eno prireditev. Po uradnem delu 
je sledil še koncert slovenske svetovno 
znane skupine Perpetuum Jazzile.

POSLOVNI DOGODKI21
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Otvoritev se je pričela s prihodom zastavonoš, ki so se 
pripeljali po Ljubljanici.

Po koncu uradnega dela otvoritve je imela koncert 
svetovno znana skupina Perpetuum Jazzile.

Atraktivna točka s šestintridesetimi plesalci.

Zoran Predin je zapel uradno himno EuroBasketa 2013.

Na balkonu nad Kongresnim trgom pa je Sandra Harb 
zapela Slovensko himno.

Otvoritve se je udeležilo preko 600 povabljenih gostov.
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VIP CORPORATE 
HOSPITALITY
Za najvišje goste FIBA in FIBA Europe 
smo na EuroBasketu 2013 organizirali 
VIP corporate hospitality. V Ljubljanskih 
Stožicah smo prostor za tovrstni 
dogodek v celoti preuredili po najvišjih 
standardih, od ambientne razsvetljave, 
ozvočenja, notranje opreme in 
kuharskih prostorov.

POSLOVNI DOGODKI1
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Poseben VIP prostor je bil namenjen najvišjim gostom 
FIBA in FIBA Europe.

Gostje so lahko vsak dan pokušali slovenske specialitete.

Raznolika hrana in pestrost kulinarične ponudbe na 
najvišjem nivoju.

Prijazno osebje v akreditacijskem centru je poskrbelo  
za goste.

VIP corporate Hospitality je bil lociran v neposredni  
bližini dvorane Stožic.
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Organiziramo in vodimo animacije 
za otroke, mladino, odrasle, 
podjetja in druge organizacije ter 
zaključene družbe.
Imamo skupino živahnih in prijaznih 
animatorjev, ki s svojo energično 
igrivostjo pritegnejo pozornost ter 
navdušijo vsako družbo. Poskrbimo za 
širok spekter idej, na podlagi katerih se 
po dogovoru z naročnikom odločimo 
za natančno izvedbo animacije ter 
omogočimo popestritev programa.

• športne dneve,
• adrenalinske preizkušnje,
• poslovne team buildinge,
• pustolovske zgodbe,
• ekipna tekmovanja,
• zabavne izzive,
• teater, glasbo, ples.

• GVERILSKE AKCIJE LIPKA,
• SPREMLJEVALNI PROGRAM EVROPSKEGA PRVENSTVA V KOŠARKI 2013,
• MOBI (Igraj se z mano, Mobimig, Zorbing na vodi),
• MOBITEL (Metalcamp, DM tek, Gladiator, Hokej , Rock Otočec),
• I FEEL SLOVENIA (aktivacija blagovne znamke na Evropskem prvenstvu v košarki 2013),
• TELEKOM SLOVENIJE (Evropsko prvenstvo v košarki 2013),
• IGRIVA KOŠARKA, 
• SPAR (Festival nakupov in zabave),
• ARGETA,
• COCKTA, 
• KIA (tekmovanje v košarki 2 na 2),
• LJUBLJANKSE MLEKARNE (Gorske koče, Bazeni).

• idejno zasnovo programa,
• pripravo in izvedbo programa,
• tehnično in logistično podporo,
• moderatorja in animatorje.

ANIMACIJE IZVAJAMO:

NAŠE ANIMACIJE:

STORITVE VKLJUČUJEJO:

ANIMACIJE

Vaše želje so naš čopič in platno.



SPARKY
Sparky že vrsto let ni le trgovska 
znamka za otroška oblačila, prehranske 
izdelke in igrače, temveč tudi simpatični 
zajček, ki buri otroško domišljijo. 
Sodelovali smo na marsikaterem 
otroškem festivalu in na FNZ-ju. 
Med pestrim in poučno-zabavnim 
programom smo imeli tudi različne 
delavnice, kjer so otroci lahko pokazali 
svoje umetnije ter zanje dobili praktične 
nagrade. V program animacije smo 
vključili tudi pospeševanje prodaje: 
otroci in njihovi starši so s svojim 
Sparkyjem lahko odšli v katerikoli večji 
Spar v Sloveniji in si prislužili popust na 
Sparky izdelke. 

ANIMACIJE

Sparky je presenetil otroke z obiskom v Cityparku.

Na pokalu Spar je Sparky podaril darilni bon.

Otroška animacija na Pikinem festivalu v Velenju.

Sparky pomaga tudi pri prodaji.

Sparky otroški poligon na festivalu nakupov in zabave  
v BTCju.
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ATLANTIC GROUP
Podali smo se v zanimivo in neizmerno 
privlačno animacijo z odličnim in 
zabavnim animacijskim timom ter 
predstavili in promovirali podjetje 
Atlantic Group. Ustvarili smo serijo 
dogodkov za blagovni znamki Argeta in 
Cockta po vsej Sloveniji in s tem ponudili 
obiskovalcem nepričakovano zabavo ter 
nakup Argetinih in Cocktinih izdelkov po 
ugodnih cenah. Ljudje so lahko sodelovali 
v različnih igrah in se potegovali za lepe 
nagrade (majice, kape, predpasnike 
…). Seveda smo celotno animacijo 
dokumentirali in udeležencem zabavnih 
iger za spomin podarili fotografije. 

ANIMACIJE

S Cockto na nogometno svetovno prvenstvo v  
Južno Afriko.

Cockta - pijača vaše in naše mladosti na Aleji mladih.

Cocktin nagradni pologon v trgovskih centrih po Sloveniji.

Argetina animacija spodbuja razmišljanje najmlajših.

Pokušnja Argete na Čarobnem dnevu.

Argetina ustvarjalna delavnica.
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MOBITEL
Mobitel kot blagovna znamka Telekoma 
Slovenije poskrbi za popestritev 
marsikaterega dogodka kjerkoli po 
Sloveniji. Skupaj smo smučali, se kopali, 
tekli, igrali košarko, se preizkusili v 
ekstremnih animacijskih igrah in počeli 
še veliko drugih stvari. S tem smo 
pritegnili veliko pozornosti in v naš 
animacijski prostor privabili številne ljudi. 
Cilj vsakega dogodka je prepoznavnost 
blagovne znamke, pozitiven vpliv 
na obstoječe in nove naročnike ter 
prodajna naravnanost. To uresničujemo 
s slikovitim prizoriščem, živahnimi 
animatorji in zabavnimi pripomočki, ki 
vsi skupaj sestavljajo celotno podobo 
animacijskega prostora.

ANIMACIJE1
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Otvoritev kolesarske dirke na Maratonu Franja.

Igriva košarka na Prešernovem trgu.

Gladiatorski dvoboji na smučiščih.

Mobitelovi fantje so z razgibavanjem pričeli DM ženski tek.

Ogrevanje otrok s plesnim gibom Mobimigom.

Poslikave obiskovalcev na koncertih in festivalih.
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LIPKOVE  
GVERILSKE AKCIJE 
Lipko – velik, nepremagljiv, vsemogočni 
in prikupni junak EuroBasketa 2013.
Lipko je prepoznaven plišasti obraz 
Evropskega prvenstva v košarki 2013 
na slovenskih tleh. Je najaktivnejša 
košarkarska maskota vseh časov. Pred 
prvenstvom in še posebno med njim 
je počel vse mogoče: predstavil se je 
v Postojnski jami, sodeloval na prvem 
košarkarskem dvoboju na morskih 
valovih, ponesel žogo na vrh Triglava, s 
padalom pristal med navijači v Stožicah 
in se preizkusil kot potapljač. Za 
spektakularni zaključek EuroBasketa pa 
je Lipko poskrbel s spustom izpod stropa 
dvorane Stožice in tako zmagovalni ekipi 
predal pokal. 

ANIMACIJE1 2

5

3

4

Lipko se je povzpel na Triglav in dosegel  
zgodovinski koš.

Atraktivno zabijanje v Stožicah.

Ena izmed gverilskih akcij je potekala tudi pod  
morsko gladino.

Spektakularna predaja pokala zmagovalni ekipi 
EuroBasketa 2013.

Lipko iz zraka presenetil obiskovalce in navijače 
v Stožicah.
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SPREMLJEVALNI 
PROGRAM  
EuroBasketa 2013 
Kot zunanji partner EuroBasketa 
2013 smo bili del 25-članskega 
organizacijskega odbora in skrbeli za del 
spremljevalnega programa na prvenstvu. 
Skrbeli smo za dogajanje v dvorani med 
prekinitvami (uradni napovedovalci, 
didžeji, animatorji, zabijalske skupine, 
uradna maskota prvenstva plesne skupine, 
nagradne igre, zaključna slovesnost itn.) in 
pripravljali dogodke ter dejavnosti zunaj 
dvoran (otvoritvena slovesnost, sprejemi 
pri županih, delavnice za sponzorje in 
reprezentance itn.). Pri spremljevalnem 
programu je skozi celotno prvenstvo 
sodelovalo več kot 120 oseb.

ANIMACIJE1
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Zaključna slovesnost EuroBasketa 2013.

Plesalke so do dobra ogrele navijače.

Akrobatke skupine so s spektakularnimi nastopi popestrile 
odmore med tekmami.

Predstavitev in razkritje logotipa EuroBasket 2015  
v Ukrajini.

Animatorji so skrbeli za dodatno vzdušje v dvorani.

Lipko je bil osrednji lik pri izvajanju nagradnih iger.

1

5

6

4

3

2



PROMOCIJE

Direkten pristop Ena na Ena.

Promocija je metoda pospeševanja 
prodaje izdelka ali storitve, pri kateri 
si kupci lahko izdelek ogledajo, 
preizkusijo in preverijo njegove 
lastnosti – s tem se jim izdelek 
bolj vtisne v spomin kot pri drugih 
načinih oglaševanja. 
Prav zaradi tega je neposreden 
pristop komunikativnega in strokovno 
izobraženega promotorja/promotorke 
(ena na ena) s potencialnim uporabnikom 
uspešen in učinkovit. Izvedbo promocije 
prilagodimo željam naročnika, tako da 
je predstavitev blagovne znamke najbolj 
učinkovita. 
Promocije izvajamo v nakupovalnih 
središčih, v gostinskih lokalih, v mestnih 
središčih, na različnih prireditvah 
(družabni dogodki, otvoritve, športna 
tekmovanja …), na sejmih, na smučiščih, 
plažah, javnih bazenih in tudi na 
ekstremnih lokacijah, kot je Triglav, 
Postojnska jama, pod vodo, v zraku …

• degustacije, 
• delitev reklamnih letakov, 
• kratke zabavne igre,
• ankete. 

• promocija izdelkov, storitev ali 
blagovne znamke,

• poudarek na dodatni ponudbi storitev,
• pozicioniranje blagovne znamke  

na trgu,
• pospeševanje prodaje,
• interaktiven stik s potencialnimi kupci,
• pridobivanje podatkov zainteresiranih 

strank,
• inovativen trenutek, ki preseneti in 

pusti vtis.

PROMOCIJE IZVAJAMO: TEMELJNI CILJI:

• MOBI (Otroški bazar, Pikin festival, Lunin festival),
• SIOL (Sprejem fantastičnih štirih),
• DROGA KOLINSKA (Smoki, Argeta, Cockta),
• SAMSUNG,
• SPIRIT SLOVENIA (evropski turistični sejmi),
• LJUBLJANSKE MLEKARNE (Smoothie),
• FISHERMANS FRIENDS, 
• CHUPA CHUPS, 
• MONETA, 
• MAD CROCK.

NAŠE PROMOCIJE:
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SAMSUNG
V sklopu državnega prvenstva v 
košarki 3x3 smo na vseh turnirjih po 
Sloveniji izvajali promocijo Samsungovih 
telefonov in tablic. Ker je Samsung glavni 
pokrovitelj prvenstva, smo se odločili, 
da za podjetje naredimo še aktivacijo, ki 
bo dodana vrednost dogodku, obenem 
pa promocija. Pripravili smo zanimiv 
koncept, s katerim smo obiskovalce 
seznanjali z najnovejšimi pametnimi 
telefoni in vse bolj priljubljenimi 
tabličnimi računalniki.

PROMOCIJE

Predstavitev mobilnih aparatov podjetja SAMSUNG.

Razkritje novega tabličnega računalnika SAMSUNG.

Pametni telefoni so med mladimi prava paša za oči.

Promocija na državnem prvenstvu v košarki 3x3.

Poleg nove ponudbe, je bilo poskrbljeno tudi za  
atraktivno zabavo.

1

5

4

3

2



1

3 5 6

4

2

TELEKOM SLOVENIJE
Telekom Slovenije je bil sponzor dogodka 
EuroBasket 2013 – s tem je prevzel 
vlogo uradnega mobilnega operaterja in 
telekomunikacijskega partnerja. Namen 
sponzorstva je bil izkoristiti priložnost, 
ki jo je ponudil največji športni dogodek 
v Sloveniji, utrditi moč, položaj in 
prepoznavnost blagovne znamke. V ta 
namen smo postavili Koš velikan, ki je 
marsikateremu obiskovalcu predstavljal 
velik izziv. Obroč koša je bil na višini 
šestih metrov, tabla pa je bila sestavljena 
iz LCD zaslona, zato je bila dobra 
priložnost za objavo oglasov. Vsak koš je 
prinesel lepo nagrado.

PROMOCIJE

Telekom Slovenije je obdaril veliko zvestih  
košarkarskih navijačev.

Koš velikan je pritegnil ogromno pozornosti.

Zanimanje za met na Koš velikan je bilo izjemno veliko…

… saj je obiskovalcem to predstavljalo pravi izziv.

Aktivacija Telekoma Slovenije je na EuroBasketu 2013 
precej izstopala.

Koš s tablo iz led zaslonov je v višino meril 8 m.
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MOBI
Mobi je blagovna znamka Telekoma 
Slovenije, s katero smo bili največkrat 
navzoči na različnih otroških festivalih 
(Pikin in Lunin festival, Otroški bazar). 
Skupaj z naročnikom smo želeli učvrstiti 
prepoznavnost te blagovne znamke v 
našem prostoru, ki nenehno nadgrajuje 
svoje ponudbe s številnimi ugodnostmi 
in storitvami. S pomočjo interaktivnosti 
in nevsiljivim pristopom smo za otroke 
pripravili zanimiv program. S tem vedno 
poskrbimo, da blagovna znamka pridobi 
bolj oseben in inovativen pristop do 
obstoječih in potencialnih naročnikov.

PROMOCIJE

Mobi je poskrbel za otroško promocijo na  
slovenskih smučiščih.

Zanimanje za pakete Mobi je pritegnilo veliko smučarskih 
navdušencev.

Mobi razstavni prostor na Gospodarskem razstavišču  
je bil prava atrakcija.

Atraktivne vragolije čarovnika na Otroškem bazarju.

Mobi radosti z baloni.
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I FEEL SLOVENIA
S promocijo Slovenije in njene znamke 
I FEEL SLOVENIA, ter promocijo 
EuroBasketa 2013 smo začeli že 
pred samim začetkom evropskega 
košarkarskega prvenstva. Podali smo se 
na pot po Balkanu, od Slovenije do Črne 
gore, kjer smo postavljali košarkarska 
igrišča in prebivalcem pričarali kanček 
košarkarskega vzdušja. Nato smo v 
košarkarsko igrišče spremenili tudi del 
Kongresnega trga, ki je bil poln zvestih 
navijačev in podpornikov košarke. 
Dogajanje v Ljubljani smo poživili tudi 
s košem na Novem trgu in s slikami, 
ki so jih dobili mimoidoči v spomin na 
EuroBasket 2013. S šali, zastavicami in 
poslikavo obraza smo zveste slovenske 
navijače pripravili na navijaško vzdušje v 
dvoranah.

PROMOCIJE

Pozdrav g. Iva Daneva in Lipka iz Podgorice  
(Črna gora).

V času EuroBasketa 2013 so baloni polepšali dan 
marsikateremu otroku.

Na turneji po Balkanu so z nami potovale tudi  
akrobatske skupine. 

Opremljanje navijačev s poslikavami obraza in  
navijaškimi rekviziti. 

Popestritev dogajanja v centru Ljubljane med 
EuroBasketom 2013.

Spektakularno zabijanje na Kongresnem trgu.
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LJUBLJANSKE 
MLEKARNE
Interaktivnost na povsem nevsiljivi način je 
k sodelovanju spodbudila tudi Ljubljanske 
mlekarne. Atraktivne nagradne igre, ki 
smo jih pripravljali z namenom promocije 
znamke sMUthie v strogem središču 
Ljubljane, natančneje na Tromostovju, so 
pognale pravo željo po sodelovanju vseh 
obiskovalcev in mimoidočih. 

PROMOCIJE

Osvežitev poletnih dni s sadnimi napitki Smuthie.

Nagradne igre za najmlajše…

….in starejše.

Promocija Ljubljanskih mlekarn na državnem prvenstvu  
v košarki 3x3.
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Fantastičen preplet kapnikov in rovov v Postonjski jami nas je pripeljal do koncertne dvorane, katero smo opremili z velikim LCD 
zaslonom, košarkarskim igriščem in govorniškim odrom. 

Narodna galerija je za ugledne goste dobila nove razsežnosti. Z osvetljavo in svečano ureditvijo smo jo spremenili v pravo harmonijo 
večerne pogostitve.

300 m od Koprske obale smo za predelavo tovornega splava v košarkarsko prizorišče potrebovali štiri dni. Sama logistika celotne 
priprave za igranje košarke pa je bila najzahtevnejša do sedaj.

Prešernov trg v osrčju Ljubljane smo transformirali v pravo košarkarsko središče s tribunami za več kot  
1000 obiskovalcev. 

Predprostor stadiona Stožic, smo v času EuroBasketa opremili z scenografskimi elementi, dekoracijo, lučmi, pohištvom in s tem 
ustvarili edinstven ter dovršen ambient.

Z novo ureditvijo Kongresnega trga je Ljubljana dobila nov prostor, na katerem smo že organizirali in tehnično podprli več različnih 
dogodkov.

TEHNIČNA PODPORA

Pri organizaciji posameznih dogodkov 
je za naročnika ključnega pomena 
tehnična podpora in edinstvena lokacija. 
Ponujamo vam širok nabor vrhunske 
profesionalne opreme, s katero lahko 
ustvarite popoln dogodek, za lažjo 
predstavo celotne scenografije pa vam 
pripravimo tudi njen 3D izris.
Tehnična podpora:
• aluminijaste konstrukcije (odri, strehe, 

tribune …),
• šotori,
• ozvočenje, 
• osvetlitev,
• stenska dekoracija,
• projekcija, 
• scenografija in pohištvo.
Glede na vaše želje in zgodbo, ki jo želite 
z dogodkom sporočiti, vam predstavimo 
idejno zasnovo in scenografijo na 
zanimivih lokacijah (Križanke, Ljubljanski 
grad, Narodna galerija, Blejski grad …).

TEHNIČNA PODPORA

Extremno za vas, Extremno za nas!


