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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Marketingul a
murit odata cu inchiderea magazinului..." src="images/front/magazin_masita.jpg" width="430"
height="250" />Anul 2013 nu numai c? a fost foarte slab din punct de vedere sportiv pentru
O?elul, dar a �semnat ?i moartea marketingului la clubul ro?-alb-albastru, care s-a �tors �
�epoca de piatr?� a fotbalului g?l??ean. Peste c�eva zile intr?m � 2014, iar echipa noastr?
favorit? �pline?te 50 de ani!! Din p?cate, intrarea � anul jubiliar se face ca la un club de divizie
inferioar?, f?r? magazin oficial...</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Fan-shopul a fost
�chis �c? din toamn?, conducerea prefer�d s? o lase a?a ?i s? nu mai fac? nimic tot restul
anului. Anul 2013 a �semnat ?i �chiderea revistei oficiale a clubului, proiectul �ceput � 2012,
nefiind pe placul celor de la TNG. De asemenea, � var? au fost mari probleme cu
abonamentele, acestea fiind aduse � preziua primului meci din campionat! S? nu ne mai mire
c? O?elul ?i-a pierdut spectatorii ?i c? a avut cea mai slab? asisten?? din 2005 �coace, c�d
jucam pe �Dun?rea�....<br />2014 vine se pare cu un nou suflu, iar conducerea promite lucruri
m?re?e, la �plinirea a 50 de ani de O?elul. � primul r�d, a?a cum este normal, s-a promis
deschiderea unui nou magazin oficial! Acesta ar urma s? fie instalat chiar la stadion, locul cel
mai bun pentru un fan-shop, dup? p?rerea noastr?, deoarece suporterii �i pot achizi?iona
materiale promo?ionale direct la meciuri ?i le pot folosi pe loc � tribune, peluze... De
asemenea, se zvone?te c? noul magazin va coincide cu semnarea unui nou parteneriat, firma
de echipament urm�d a fi schimbat? din Masita � Nike! De aici decurg ?i alte schimb?ri cum ar
fi cea a tricourilor de joc, urm�d a se reveni cel mai probabil la dungile verticale. � plus, pentru
a s?rb?tori cei 50 de ani de O?elul, se va crea probabil un nou logo care va fi purtat al?turi de
actuala emblem? pe tot parcursului lui 2014. Mai mult, conducerea �cearc? s? dea drumul la
abonamente �c? din ianuarie, pentru a da ?ansa fanilor s? devin? suporteri fideli cu cel pu?in o
lun? �ainte de reluarea campionatului ?i pentru a repara gre?elile teribile din var?, c�d s-au
pierdut pe drum o mul?ime de spectatori...<br />Cel pu?in pe h�tie ini?iativele clubului sunt
l?udabile ?i a?tept?m cu to?ii ca ele s? se materializeze ?i � realitate, iar odat? cu �plinirea
celor 50 de ani, FC O?elul s? intre din nou � normal, iar aniversarea� unei campioane s? fie
s?rb?torit? a?a cum se cuvine, marketingul fiind unealta de baz? prin care se poate realiza din
nou leg?tura dintre suporteri ?i club, rela?ia deterior�du-se vizibil � acest an.</p>
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