HRVATSKA KUĆA – OI RIO 2016.
Zbog velikog broja sudionika (10.500 sportaša, 7.000 pratećeg osoblja,
3000.000 posjetitelja) OI u Riju su iznimno interesantne kako medijima, tako i
gospodarstvu. Ne postoji niti jedan značajniji tiskani i elektronski medij od
nacionalnog značenja u svijetu koji nema izvjestitelje s Olimpijskih igara.
Navedeno je dovoljan razlog zemljama sudionicama Igara da za vrijeme
njihovog održavanja organiziraju promidžbe vlastitog gospodarstva u onom
dijelu za koji smatraju da imaju komparativnu prednost. Najbolji oblik takve
promidžbe je organizacija nacionalne olimpijske kuće.
Hrvatski olimpijski odbor je redovito, od svog osnutka, organizirao Hrvatsku
kuću na Olimpijskim igrama i to u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i
Hrvatskom gospodarskom komorom. Za ovu vrstu promidžbe HOO je višestruko
nagrađivan.
Obzirom da je Brazil zemlja od 200.000.000 stanovnika i jedna od industrijski
najrazvijenijih zemalja svijeta s iznimno potentnim tržištem, HOO je smatrao
korisnim organizirati projekt Hrvatske kuće i na Olimpijskim igrama Rio de
Janeiro 2016. (05. ‐21.08).
Potpisom ugovora s Hrvatskom turističkom zajednicom, Hrvatskom
gospodarskom komorom, Turističkim zajednicama grada Zagreba i Dubrovnika,
Hrvatski olimpijski odbor je preuzeo obvezu tehničke organizacije projekta
Hrvatska kuća na Igrama u Riju.
Sponzori HOO‐a će preko svojih proizvoda i usluga imati svoje mjesto za
promidžbu u Hrvatskoj kući. U okviru projekta će sudjelovati i:Pisinum Pazin,
Agrolaguna, Feravino, PIK Vrbovec, Jamnica, Atlas.
Hrvatska kuća će biti organizirana u hotelu Sao Francisco (kongresni centar
hotela).
Nesebičnu pomoć u organizaciji ovog projekta dao nam je ugledni odvjetnik iz
Rio de Janeira Otavio Vilarinho Cardoso koji je ujedno i predsjednik i osnivač
Komore za gospodarstvo, turizam i kulturu Brazil – Hrvatska. Uz pomoć ove

Komore bit ćemo u prilici našim sponzorima osigurati kvalitetne gospodarske
partnere iz Brazila za moguću suradnju. U promidžbi proizvoda i usluga našim
sponzorima u Hrvatskoj kući bit će na raspolaganju i hrvatski sportaši sudionici
Olimpijskih igara, u posebno organiziranim press konferencijama.
Očekujemo da će i projekt Hrvatske kuće na Olimpijskim igrama Rio
2016.godine polučiti dobre rezultate poput onih na Olimpijskim igrama u
Torinu 2006. Pekingu 2008. i Londonu 2012. godine.
U Hrvatskoj kući će biti organiziran i službeni Press centar Hrvatske olimpijske
delegacije na Olimpijskim igrama Rio 2016.godine.
U dogovoru s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Republici Brazil u
Hrvatskoj kući će za vrijeme trajanja Olimpijskih igara raditi i Konzularni odjel
Veleposlanstva (sjedište Veleposlanstva je u gradu Brazilija kojji je udaljen više
tisuća kilometara od Rio de Janeira).

Adresa Hrvatske kuće u Rio de Janeiru je.
HOTEL SAO FRANCISCO
Rua de Inhauma 95
Centro
Rio de Janeiro
RJ – 20091‐007
Link : http://www.hotelsaofrancisco.com.br/

