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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Noua sigla
propusa de club (sursa: fotbalclubotelul.ro)" src="images/front/sigla_noua_galati.jpg"
height="250" width="430" />La dou? zile dup? comunicatul emis de suporteri cu privire la
scoaterea numelui Gala?i de pe noua stem? g�dit? de TNG, clubul de fotbal a r?spuns prin
intermediul site-ului oficial. � primul r�d, ?i cel mai important, numele ora?ului a revenit pe
sigla propus? de club. Mai mult, noua adres? de facebook oficial? botezat? ini?ial Fotbal Club
O?elul a fost redenumit? Fotbal Club O?elul <strong><span style="text-decoration:
underline;">Gala?i,</span></strong> semn c? vocea suporterilor a fost ascultat?. Apoi,
conducerea a �cercat s? explice strategia de rebranding ?i apari?ia elementelor noi pe
emblema FC O?elul Gala?i. De asemenea, conducerea clubului a invitat �c? o dat? suporterii
disear? la Sala �Siderurgistul� pentru pezentarea lotului, dar ?i a noilor echipamente de joc, a
unei mascote ?i a noului imn. Iat? mai joc comunicatul integral:� �</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>COMUNICAT FC O?elul Gala?i:</strong> <em>�Fotbal Club O?elul Gala?i �
invit? MIERCURI, 19 FEBRUARIE, ora 19:00, la SALA SIDERUGISTUL, pe to?i suporterii
echipei, la un eveniment special care va marca prezentarea lotului de juc?tori cu care va fi
abordat returul Ligii I. Odat? cu acest eveniment se vor prezenta ?i noile echipamente de joc,
noua sigl? ?i noul imn al echipei de fotbal ro?-alb-albastre. Noile elemente au fost g�dite
special cu scopul cre?rii unei identit??ii puternice ?i a spiritului de �ving?tor al echipei
g?l??ene. Leii care vor str?jui emblema echipei de fotbal reprezint? simbolul for?ei, al victoriei
?i al reu?itei. Se ?tie c? leul este regele, iar cum fotbalul este sportul-rege, fiind o identitate
reprezentativ?, cel mai puternic simbol pentru Fotbal Club O?elul, echipa ora?ului Gala?i.
Aceast? strategie de rebranding a echipei este g�dit? pentru pozi?ionarea implicit? a Clubului
de Fotbal O?elul Gala?i ca un trademark care s? conduc? la victorie ?i � spiritul c?reia s?
renasc? cea mai bun? echip? din Rom�ia, a?a cum s-a �t�plat � 2011. Procesul de
rebranding al Clubului de Fotbal O?elul din Gala?i are o arhitectur? nou? menit? s? ofere o
upgradare ?i o pozi?ionare s?n?toas?. S-au p?strat culorile tradi?ionale ?i s-au implementat
elemente noi, pentru a sublinia for?a ?i t?ria sufletului acestei echipe.�</em></p>
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