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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Αντικείµενο εργασιών της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης  

 

Η Εµπορική ∆ιεύθυνση της Super League έχει ως πρωταρχικό στόχο την 

αναζήτηση νέων τρόπων ανάπτυξης των εµπορικών δραστηριοτήτων του 

Συνεταιρισµού έχοντας για βάση µια µεγάλη και δηµοφιλή πλατφόρµα όπως 

είναι το Ελληνικό επαγγελµατικό ποδόσφαιρο. 

 

Εκτός της σύνταξης συµφωνιών, είναι απαραίτητη η συστηµατική 

παρακολούθηση υλοποίησης των παροχών των χορηγών της Super League. Η 

Εµπορική ∆/νση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τις Π.Α.Ε. για να  

διασφαλισθεί η εφαρµογή και ο έλεγχος στην σηµατοποίηση των γηπέδων 

καθώς και τη σωστή προβολή των λογοτύπων της Super League, των Π.Α.Ε. 

και των Χορηγών. 
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II. Γενική εικόνα εργασιών αγωνιστικής περιόδου 2008 – 2009 

 

•  Εφαρµογή του υλικού σηµατοποίησης προσαρµοσµένο στις 

ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης. 

•  ∆ηµιουργία χορηγικών προτάσεων για την ανεύρεση χορηγών ή και 

συνεργατών σε διάφορους κλάδους.  

•  Ενηµέρωση σε θέµατα Κ.Α.Π. που σχετίζονται µε χορηγίες και προβολή 

χορηγών. 

•  Προσθήκες νέων κανονισµών στην προκήρυξη του Πρωταθλήµατος 

βάσει των αναγκών που προκύπτουν. 

•  Επικοινωνία και συνεργασία µε διεθνείς φορείς (EPFL, ProZone). 

•  Υλοποίηση χορηγικών παροχών τόσο στα γήπεδα τόσο και σε άλλα 

σηµεία προβολής τους (ιστοσελίδα, έντυπα, γραφεία Super League, 

κλπ.). 

•  Συνεργασία µε τις Π.Α.Ε. ώστε να εξασφαλίσουµε την άρτια υλοποίηση 

των παροχών των χορηγών µας. 

•  Συνεργασία µε τους χορηγούς µας για την επίλυση τυχόν προβληµάτων. 

•  Συνεργασία µε το Αγωνιστικό Τµήµα και συντονιστές/παρατηρητές για 

την άρτια επίβλεψη των παροχών των χορηγών µας. 

•  Εβδοµαδιαίος έλεγχος για τη σωστή εφαρµογή των χορηγικών παροχών 

σε όλα τα γήπεδα. 

•  Εβδοµαδιαία ενηµέρωση στους χορηγούς µε φωτογραφικό υλικό. 

•  Εβδοµαδιαία διαχείριση και αποστολή εισιτηρίων και προσκλήσεων όλων 

των οµάδων προς τους χορηγούς. 

•  Συνεχής επικοινωνία µε οµάδες για αντικατάσταση υλικού σε περίπτωση 

βλαβών και κάλυψη αναγκών. 

•  Συνεχής επικοινωνία µε χορηγούς για επίλυση προβληµάτων που τυχόν 

προκύπτουν. 

•  Συνεργασία µε την Οικονοµική Υπηρεσία της Super League. 

•  Συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία της Super League για τη σύνταξη 

συµβολαίων µε χορηγούς και συνεργάτες. 

•  Συντονισµός µεταξύ οµάδων, ποδοσφαιριστών και συνεργατών για την 

υλοποίηση τηλεοπτικών σποτς. 
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•  Logistics για την µεταφορά του υλικού σηµατοποίησης στην Αθήνα έτσι 

ώστε να γίνει επισκευή και επιστροφή στις Π.Α.Ε. για τη σωστή 

τοποθέτησή του. 

•  Συνεννόηση µε την εταιρεία κατασκευής πινακίδων ώστε να τυπωθούν 

σωστά τα υλικά σηµατοποίησης των γηπέδων. 

•  ∆ηµιουργία ειδικού manual ώστε να γίνεται σωστή τοποθέτηση όλων 

των υλικών σηµατοποίησης από τις οµάδες. 

•  Επικοινωνία µε τα τµήµατα marketing των Π.Α.Ε. ώστε να 

χρησιµοποιούνται σωστά υλικά. 

•  ∆ιαπραγµατεύσεις µε εταιρείες διαχείρισης διαφηµιστικών πινακίδων για 

την προβολή της ΟΠΑΠ.  

•  Περιφρούρηση της εικόνας και ταυτότητας της Super League µε στόχο 

τη σωστή εφαρµογή και χρήση του λογοτύπου τόσο στα γήπεδα όσο και 

στον εξοπλισµό των γραφείων της Super League. 

•  Ανεύρεση εταιρείας κατασκευής τρόπαιου που θα αποτελέσει 

αναγνωρίσιµο σύµβολο της Super League. 

•  Κατασκευή τρόπαιου για τις κατηγορίες Ανδρών, Κ21 και Κ18. 

•  Κατασκευή µεταλλίων για τις κατηγορίες Ανδρών, Κ21 και Κ18. 

•  ∆ηµιουργία λογοτύπου (brand identity) για τα Πρωταθλήµατα Υποδοµής 

ΟΠΑΠ Κ21 & Κ18. 

•  Παραγωγή και τοποθέτηση υλικών σηµατοποίησης (branding) για τις 

ανάγκες τελικής φάσης του Πρωταθλήµατος Κ21. 

•  ∆ιεξαγωγή πιλοτικής φάσης του παιχνιδιού SUPER FANTASY LEAGUE 

µέσω της ιστοσελίδας της Super League. 

•  Συνεργασία µε PANINI και ενέργειες προβολής µε διάφορα µέσα (δελτίο 

τύπου, προβολή στην ιστοσελίδα της Super League) του άλµπουµ της 

PANINI. 

•  Συζητήσεις για την ανανέωση της ιστοσελίδας της Super League. 

•  Συνεργασία µε διαφηµιστική εταιρεία για την ανεύρεση χορηγών των 

Play- Offs. 

•  Επιµέλεια εταιρικών δώρων της Super League. 

•  Συνεργασία µε φωτογραφικό πρακτορείο τόσο για την φωτογραφική 

κάλυψη των αγώνων (και παροχών των χορηγών) όσο και σε διάφορες 
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άλλες ευκαιρίες (γυρίσµατα τηλεοπτικών σποτς, Κλήρωση 

Πρωταθλήµατος, κλπ.). 

•  Συνεργασία µε την εταιρεία SPECTATHLON που µας παρέχει συστήµατα 

ενδοεπικοινωνίας διαιτητών. 

•  Συνεργασία µε την εταιρεία GALANIS SPORTS DATA για την εικόνα και 

το περιεχόµενο της ιστοσελίδας της Super League. 

•  Συνεργασία µε ΠΣΑΠ, τηλεοπτικούς σταθµούς και διαφηµιστικές 

εταιρείες για την αξιοποίηση των ενεργειών MVP και BEST GOAL. 

•  Επικοινωνία µε εταιρείες κατόχους πατεντών για πιθανή µελλοντική 

συνεργασία ώστε να προβάλλονται τα προϊόντα της Super League.   

 

III. Οικονοµικά Αποτελέσµατα  

 

Αγωνιστικής Περιόδου 2008 – 2009 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ    ΑΞΙΑ       

ΟΠΑΠ    17.647.058,82€ 

ΝΙΚΕ         280.000,00€ 

PANINI          40.000,00€ 

 

ROYALTIES   ΑΞΙΑ 

NIKE    16.747,00€ (10% net sales) 

PANINI   16.263,72 (Πρόβλεψη από PANINI) 

 

 

Play-Offs 2008 – 2009 

Τα έσοδα από την ανεύρεση χορηγών των Play-Offs είναι χαµηλότερη από 

πέρσι καθώς:  

•  ∆εν υπήρξαν το επιπλέον έσοδο από χορηγία της ΟΠΑΠ αφού η χορηγία 

των Play-Offs συµπεριλαµβανόταν στην γενική χορηγική συµφωνία. 

•  Είχαµε µόνο έσοδα παραχώρησης τηλεοπτικού χρόνου από την ΝΕΤΜΕD 

και τον ALPHA καθώς η ΕΡΤ δεν πρόσφερε τηλεοπτικό χρόνο. 

•  Σχεδιάστηκαν ειδικά χορηγικά πακέτα συµπεριλαµβανοµένου 

τηλεοπτικού χρόνου σε συνεργασία µε την εταιρεία ΤAF  και 
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προωθήθηκαν σε Mediashops όχι µε το επιθυµητό αποτέλεσµα λόγω 

περικοπής διαφηµιστικών Budget από την πλειοψηφία των εταιρειών. 

 

 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΑΞΙΑ 

NETMED        272.383.00€ 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ      ΑΞΙΑ    

Dot & Dash Communications A.E.  3.500€   

Arrow ∆ιαφηµίσεις Α.Ε.   3.700€ 

 

Κλήρωση Πρωταθλήµατος 2008 – 2009 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ      ΑΞΙΑ    

WIND      10.000€ 

EXPRESS HOLIDAYS    10.000€ 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ    7.000€ 

PRICEWATERHOUSE & COOPERS  47.000€ * 

 

*  Χορηγικό Πακέτο αξίας 47.000€ το οποίο επιµερίζεται µεταξύ Play - Offs 

2007 – 2008 και Κλήρωσης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ 2008 - 2009 

 

    

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

LA VIE     Ασφαλιστική Κάλυψη 

EXPRESS HOLIDAYS   Ταξιδιωτικά πακέτα 

TSALIS GRAPHIX   ∆ιαφηµιστικές κατασκευές  

SPECTATHLON    Σύστηµα ενδοεπικοινωνίας διαιτητών 

REPORTER IMAGES   Φωτογραφική Κάλυψη 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2008 – 2009 

 

Ι. Χορηγικές Συνεργασίες 

 

OΠΑΠ Α.Ε.  

Στις 24.09.2008 υπεγράφη η σύµβαση τριετούς διάρκειας για τη χορηγία του 

Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ. Η µακροπρόθεσµη χορηγία δίνει τη δυνατότητα στις 

οµάδες του συνεταιρισµού να κάνουν έναν καλύτερο προγραµµατισµό καθώς 

και να βελτιώσουν τις συνθήκες του Πρωταθλήµατος και της αξιοπιστίας του. 

Στη χορηγία συµπεριλαµβάνονται επίσης µια σειρά πρωτοβουλιών όπως το 

έπαθλο του ευ αγωνίζεσθαι (fair play), το έπαθλο της καλύτερης περιφερειακής 

οµάδας, οι συστηµατικοί έλεγχοι κατά της φαρµακοδιέγερσης (anti-doping) και 

η κάλυψη εξόδων της Prozone. 

Με την ΟΠΑΠ Α.Ε. υπάρχει συνεχής επικοινωνία έτσι ώστε να υπάρχει άρτια 

υλοποίηση όλων των παροχών της χορηγίας του Πρωταθλήµατος.  Συνεργασία 

µε ελεγκτές της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την επίλυση τυχόν προβληµάτων και την οµαλή 

πορεία της χορηγίας.  Αποστέλλεται κάθε βδοµάδα DVD µε οπτικό υλικό των 

παροχών από κάθε γήπεδο για την τεκµηρίωση υλοποίησης των συµβατικών 

υποχρεώσεων. Αποστολή εισιτηρίων και προσκλήσεων στην ΟΠΑΠ Α.Ε. βάσει 

των συµβατικών µας υποχρεώσεων.   

Σωστή προβολή του λογοτύπου της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε όλα όσα υποχρεούται να 

προβάλλεται βάση σύµβασης. 

Επικοινωνία και ενηµέρωση προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. για µελλοντικές δράσεις της 

Super League δίνοντας της  έτσι την ευκαιρία να εµφανίζεται ως Μέγας 

Χορηγός. 
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ΝΙΚΕ 

Η χρονιά 2008 – 2009 είναι η 3η χρονιά συνεργασίας µε την ΝΙΚΕ.  Στη περίοδο 

αυτή η Super League έχει το δικαίωµα να συλλέξει κέρδη από τα δικαιώµατα 

(royalties) επί των πωλήσεων της επίσηµης µπάλας του Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ.  

Το ποσοστό που της αναλογεί είναι 10%.   Όπως απαιτεί η σύµβασή µας, µετά 

από καθιερωµένη ενηµέρωσή το συνολικό ποσό που ανέρχεται από τα 

δικαιώµατα πώλησης της µπάλας ανέρχεται σε 16.747€. 

Με σωστό προγραµµατισµό µεταξύ ΝΙΚΕ και Super League γίνεται καταρτισµός 

προγράµµατος παράδοσης µπαλών µέσα στη χρονιά σε όλες τις οµάδες.  

Υπάρχει συνεχής επικοινωνία µε τις οµάδες για την παραλαβή του υλικού, 

διαχείριση των παραδόσεων έτσι ώστε να επαρκέσουν τα αποθέµατα σε για όλη 

την αγωνιστική περίοδο.  Επιπλέον υλικό στάλθηκε στις οµάδες τόσο για τις 

προπονήσεις τους όσο και για τους αγώνες των Play - Offs. 

Αποστολή εισιτηρίων και προσκλήσεων στην ΟΠΑΠ Α.Ε. βάσει των συµβατικών 

µας υποχρεώσεων. 
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ΙΙ. Εµπορικές Συνεργασίες 

 

PANINI 

 
Αν και η κυκλοφορία ξεκίνησε αργά, η πώληση των αυτοκόλλητων ικανοποιεί 

τόσο την Panini όσο και τη Super League καθώς αυξάνονται ταυτόχρονα τα 

έσοδα από τα royalties. 

Το άλµπουµ (Εικόνα 1) µπήκε ένθετο στην εφηµερίδα ‘Το Πρώτο Θέµα’ µαζί µε 

µερικά αυτοκόλλητα που διατέθηκαν δωρεάν. Υπήρχε άµεση ανταπόκριση από 

µικρούς και µεγάλους (κυρίως µεγάλους που τους θύµισε τα παιδικά τους 

χρόνια!). Σε αναφορά που µας έγινε από την εταιρεία, το album της Super 

League, σε σύγκριση µε ανάλογο album του Champions League, είχε πολύ 

µεγαλύτερη απήχηση και ζήτηση.     

Η πρόβλεψη εσόδων από τα δικαιώµατα (royalties) αναµένεται να φτάσει στις 

16.263,72 €. 

Πρόθεση είναι το αντίστοιχο άλµπουµ της περιόδου 2009 -2010 να 

κυκλοφορήσει µε την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, για ακόµα καλύτερη 

προβολή. 
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Εικόνα 1.  Άλµπουµ PANINI της Super League ΕΛΛΑ∆Α 

 

ΙΙΙ. Πρωταθλήµατα Υποδοµής Κ21 & Κ18 

 
Η εικόνα της διοργάνωσης των Πρωταθληµάτων Υποδοµής βελτιώθηκε κατά 

πολύ µε ουσιαστικές αλλαγές και προσθήκες και κατά συνέπεια µέσα στις 

προσπάθειες εξέλιξης δηµιουργήθηκε και η ανάγκη για ένα Brand Identity 

αποκλειστικά για τα πρωταθλήµατα αυτά. 

   

•  ∆ηµιουργήθηκε ένα λογότυπο (Εικόνα 2) µε νεανικά χαρακτηριστικά, το 

οποίο θα ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα της διοργάνωσης. 

 
•  ∆ηµιουργήθηκε ένα τρόπαιο (Εικόνα 4) σύµβολο της Super League για 

τα επόµενα 5 χρόνια, το οποίο σε µικρότερο µέγεθος θα δίνεται και στις 

δύο κατηγορίες των Τµηµάτων Υποδοµής. 

 
•  Τοποθετήθηκαν υλικά σηµατοποίησης (branding) στο γήπεδο διεξαγωγής 

των αγώνων της τελικής φάσης για την καλύτερη προβολή του χορηγού 

(Εικόνα 3) καθώς και των λογοτύπων της διοργάνωσης και της 

διοργανώτριας αρχής:  
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1. σταθερές πινακίδες 

2. πινακίδα παράταξης 

3. πινακίδα απονοµής 

4. τηλεσκοπικά παράταξης και απονοµής 

5. σηµατοποίηση πάγκων οµάδων  

6. σήµανση Μικτής ζώνης µε τηλεσκοπικά 

7. προβολή ονοµασίας διοργάνωσης και λογοτύπων στα Matrix του 

γηπέδου. 

 

•  Απονεµήθηκαν διπλώµατα συµµετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές 

που συµµετείχαν στην τελική φάση της διοργάνωσης. Στα διπλώµατα 

προβάλλονται τα λογότυπα της διοργάνωσης καθώς και του χορηγού. 

 

Για πρώτη φορά συνεργαστήκαµε µε την Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε. 

(Coca Cola), η οποία παρείχε προϊόντα της (νερά και ισοτονικά ποτά) για τους 

αθλητές, διαιτητές και προπονητές.   

 

Για την νέα αγωνιστική περίοδο (2009 – 2010) έχουν συνταχθεί χορηγικά 

πακέτα ώστε να προωθηθούν στην αγορά για την ανεύρεση εταιρειών που 

θέλουν να αγκαλιάσουν το µέλλον του Ελληνικού ποδοσφαίρου µέσω 

χορηγικών προγραµµάτων. 
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Εικόνα 2.  Λογότυπα Πρωταθληµάτων Υποδοµής Κ21 & Κ18 

 

Εικόνα 3. Απονοµή πρωταθλητή κατηγορίας  Κ18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Τρόπαια Τµηµάτων Υποδοµής Κ21 & Κ18 
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ΙV. Κλήρωση Πρωταθλήµατος 2008 – 2009 

 
Στις 15 Ιουλίου έγινε η καθιερωµένη Κλήρωση του Πρωταθλήµατος στο 

ξενοδοχείο HYATT REGENCY στην Θεσσαλονίκη σε ζωντανή τηλεοπτική 

κάλυψη από το κανάλι της ΝΕΤ (Εικόνα 5). 

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης έγιναν µια σειρά από ενέργειες: 

 
•  Χορηγίες 

•  Στήσιµο αίθουσας εκδήλωσης  

•  Σήµανση χώρων ξενοδοχείου 

•  Branding Super League 

•  Συνεργασία µε τηλεοπτικό συνεργείο για την επίτευξη καλύτερης 

δυνατής τηλεοπτικής εικόνας 

•  Θέµατα χωροθέτησης δηµοσίων σχέσεων  

•  ∆ηµιουργία give away items 

•  Logistics. 
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Εικόνα 5.  Κλήρωση Πρωταθλήµατος 2008 - 2009 

 

Χορηγίες 

ΟΠΑΠ 

WIND 

AMSTEL 

INTERSPORT 

GALANIS SPORTS DATA 

EXPRESS HOLIDAYS 

TOP TRAVEL 

NIKE 

 

V. Brand Identity – Τρόπαιο & Μετάλλια  

 
Ανάµεσα στις ανάγκες µας για δηµιουργία ταυτότητας των εµπορικών σηµάτων 

(εικόνες και σύµβολα) της Super League, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για τη 

δηµιουργία ενός νέου τρόπαιου (Εικόνα 6), το οποίο θα αποτελέσει ένα 

σύµβολο της δύναµης, του πάθους για το ποδόσφαιρο, και θα προσδίδει 

γόητρο στο όραµα του ανταγωνισµού. 
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Με αυτό το τρόπαιο έχουµε στόχο να αναβαθµίσουµε την εικαστική, µοναδική 

ταυτότητα του Πρωταθλήµατος. Παράλληλα, θέλουµε να επιβραβεύσουµε την 

εκάστοτε πρωταθλήτρια οµάδα µε ένα αναγνωρίσιµο τρόπαιο, το οποίο 

εκφράζει την εικόνα της Super League. 

 

Το τρόπαιο αυτό θα απονέµεται για τουλάχιστον 5 αγωνιστικές περιόδους, 

αρχίζοντας από το πρωτάθληµα 2008 – 2009 ώστε να εδραιωθεί στη συνείδηση 

του φίλαθλου κοινού η ταυτότητα του Πρωταθλήµατος της Super League. 

 

Θεωρούµε ότι δηµιουργήσαµε ένα τρόπαιο που συµβολίζει την επιβράβευση και 

θα είναι η καλύτερη ανταµοιβή για το επίτευγµα της οµάδας που θα καταφέρει 

να το κερδίσει. 

 

Το ίδιο κύπελλο, σε µικρογραφία, θα δίνεται στα δύο Πρωταθλήµατα Υποδοµών 

µας Κ21 και Κ18 (Εικόνα 4). 

 

Περιγραφή τρόπαιου 

 

Ονοµασία: Greek Modernism 

Ύψος: 62cm 

Βάρος: 7 κιλά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.  Τρόπαιο SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ∆Α 
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Το σχέδιο του τρόπαιου βασίζεται στη νέα δοµή του Ελληνικού ποδοσφαίρου, 

έχει µοντέρνο σχέδιο, αλλά παράλληλα έχει καµπύλες, όπως είχαν τα αρχαία 

αγάλµατα, και προβάλλει το λογότυπό µας στο εµπρόσθιο µέρος του. 

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανεύρεση τρόπαιου ήταν η εξής: 

Έγινε έρευνα για την ανεύρεση εταιρειών κατασκευής τρόπαιων σε Ελλάδα και 

εξωτερικό.   

Έγινε αποστολή ειδικού brief (µικρή περιγραφή τρόπαιου όπως θεωρούσαµε ότι 

πρέπει να είναι). 

 

Ακολούθησαν προτάσεις από 4 εταιρείες: 

 
•  Fattorini µε έδρα στην Αγγλία  

•  Titán µε έδρα στην Ινδία 

•  Proximma µε έδρα στην Ισπανία  

•  Σάµινθος (τοπική) 

  

Κάθε εταιρεία απόστειλε 3–5 προτάσεις. Καταλήξαµε στις 3 επικρατέστερες 

προτάσεις, οι οποίες και παρουσιάστηκαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Super 

League, και από αυτές επιλέχθηκε το τρόπαιο που τελικά δηµιουργήθηκε και 

που απονεµήθηκε στον φετινό πρωταθλητή, Ολυµπιακό, κατά τη διάρκεια 

ειδικής εκδήλωσης (fiesta), που διεξήχθη στο γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης στις 

09/05/09. 

  

Η βάση του τρόπαιου κατά τη διάρκεια της fiesta (Εικόνα 7) ήταν σχεδιασµένη 

έτσι ώστε να τοποθετηθεί το τρόπαιό και να προβάλλεται αποκλειστικά το 

λογότυπο της διοργανώτριας αρχής  και τα χρώµατα της (unique branding). 
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Εικόνα 7.  Τρόπαιο, Βάση τρόπαιου στην τελετή απονοµής 

 
Μετάλλια  

 
Με ανάλογη διαδικασία επελέγη εταιρεία για την κατασκευή µεταλλίων. Το 

σκεπτικό ήταν το ίδιο, να δηµιουργηθούν µετάλλια προβάλλοντας ιδιαίτερα το 

λογότυπο της διοργανώτριας αρχής. 

Κατασκευάστηκαν 150 µετάλλια (Εικόνα 8) για τις ανάγκες µας για τις τρεις 

διοργανώσεις µας (Πρωτάθληµα Ανδρών, Κ21, Κ18). 

 

Εικόνα 8.  Μετάλλια Super League ΕΛΛΑ∆Α 
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VI. ∆ιαχείριση Ιστοσελίδας 

 

Για κάθε ιστοσελίδα ισχύουν κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες καθορίζουν και 

την επιτυχία της, δηλαδή την αυξηµένη επισκεψιµότητά της και τη φιλικότητα 

προς τον χρήστη (ευκολία πλοήγησης και εύρεσης της πληροφορίας γρήγορα 

και απλά). 

Παράλληλα, µια κατάλληλα σχεδιασµένη και χρηστική ιστοσελίδα γίνεται σηµείο 

αναφοράς για διαφορετικά κοινά: 

 

1. ΜΜΕ – Αντλούν πληροφορίες και χρησιµοποιούν τα στατιστικά στοιχεία.  

2. Φίλαθλοι – Ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται µπορούν να βρουν 

εύκολα τις πληροφορίες που αναζητούν για τις αγαπηµένες τους οµάδες. 

3. Π.Α.Ε. – Αναζητούν στοιχεία και κάνουν link προς την ιστοσελίδα της 

Super League.  

 

Αν και η ιστοσελίδα της Super League έχει ανοδική τάση επισκεψιµότητας από 

τον Νοέµβριο µέχρι και λίγο πριν τη λήξη του πρωταθλήµατος (Εικόνα 9) 

παρόλα αυτά  θεωρήσαµε ότι ήρθε ο καιρός για µια ουσιαστική ανανέωση µε 

σκοπό την ακόµα µεγαλύτερη αύξηση της επισκεψιµότητας, της αξιοποίησης 

της εµπορικά και µε στόχο να δηµιουργήσουµε µια ιστοσελίδα που θα είναι 

εργαλείο για την ανεύρεση έγκυρων πληροφοριών.  

 

Η ιστοσελίδα της Super League οφείλει να είναι πιο διαδραστική, δυναµική, έτσι 

ώστε να αυξηθεί η επισκεψιµότητα και να είναι εύκολη για τον χρήστη.  Με 

βάση τα παραπάνω θα υπάρξει αλλαγή του στησίµατος και του εικαστικού 

(χωρίς να ξεφύγουµε από τα χρώµατα της Super League) µε προβολή 

φωτογραφιών κάθε αγωνιστικής στην πρώτη σελίδα σε πραγµατικό χρόνο. Θα 

υπάρξουν banners διαφήµισης, χώρος προβολής χορηγών καθώς και 

προωθητικών τους ενεργειών, αποτελέσµατα, στατιστικά, πίνακες και 

downloads.    
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Ο ιστότοπος (internet) συγκαταλέγεται στα νέα µέσα (new media) που πλέον 

καλύπτουν τις ανάγκες καθηµερινής ενηµέρωσης, φιλοξενίας µεγάλου όγκου 

πρωτότυπης πληροφορίας, παροχής υπηρεσιών προς µεγάλο όγκο χρηστών και 

προώθησης προϊόντων (εµπορική αξιοποίηση). 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η ιστοσελίδα της Super League οφείλει να 

ανανεώνεται τόσο σε περιεχόµενο όσο και σε σχεδιαστικό ύφος και να έχει 

διαρκή και άµεση υποστήριξη.   

Ο διαδικτυακός τόπος της Super League µπορεί να καλύπτει και εσωτερικές 

οργανωτικές ανάγκες ταυτόχρονα µε τις υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας 

µε τους χρήστες. 

 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα έχει η νέα µας ιστοσελίδα είναι: 

1. Παρουσίαση τρέχουσας διοργάνωσης µε πληροφορίες και στατιστικά σε 

επίπεδο οµάδων και παικτών. 

2. Μηχανή αναζήτησης για γρήγορη ανεύρεση στοιχείων και ειδήσεων. 

3. Γεωγραφική απεικόνιση των σταδίων των οµάδων επάνω σε ψηφιακό 

χαρτογραφικό χάρτη. 

4. Ζωντανή ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο για την εξέλιξη των αγώνων. 

5. Συµµετοχή χρηστών σε ψηφοφορίες και παιχνίδια για την ψυχαγωγία 

των φιλάθλων κάθε ηλικίας. Οι ψηφοφορίες και τα παιχνίδια µπορούν να 

αξιοποιηθούν και εµπορικά µε στόχο την αύξηση των εσόδων της Super 

League. 

6. Προβολή χορηγών της Super League καθώς και των υπηρεσιών τους.  
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Στοιχεία επισκεψιµότητας ιστοσελίδας SUPERLEAGUE  

(www.superleaguegreece.net) 

 

ΜΗΝΑΣ   ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ 

    (UNIQUE VISITORS)  (HITS) 

 

Αύγουστος 08  56.324    64.607.66 

Σεπτέµβριος  08  149.968    20.449.077 

Οκτώβριος 08  161.946    22.544.240 

Νοέµβριος 08   200.07    30.917.592 

∆εκέµβριος 08  159.677    24.363.409 

Ιανουάριο 09   206.249    31.594.514 

Φεβρουάριος 09  155.618    24.889.107 

Μάρτιο 09   194.836    29.799.639 

Απρίλιο 09   119.404    17.009.661 

Μάϊος 09   102.662    13.824.099 

Ιούνιος 09   45.310    39.189.51 

Ιούλιος 09   40.330    39.254.66 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9.  Γράφηµα επισκεψιµότητας ιστοσελίδας SUPERLEAGUE 
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VII. Super Fantasy League 

 

Πολλές εταιρείες στην Ελλάδα και ολόκληρο πλέον τον κόσµο αντιλαµβάνονται 

την ραγδαίως αυξανόµενη σηµασία που έχει το Internet στον καθορισµό της 

δυναµικής για την επιχειρηµατική τους εξέλιξη και την µεγιστοποίηση των 

κερδών τους. Έτσι και η Super League, προχώρησε σε µια πιλοτική έκδοση 

ενός παιχνιδιού στο Internet, το οποίο θα προβάλλει το πρωτάθληµα ΟΠΑΠ και 

θα φέρει έσοδα από χορηγίες κατά την νέα αγωνιστική περίοδο.  

 

Κατά τη διάρκεια των αγώνων Play  - Offs διεξήχθη µια δοκιµαστική έκδοση του 

παιχνιδιού FANTASY FOOTBALL LEAGUE µέσω της ιστοσελίδας της Super 

League.   

 

Το πιλοτικό παιχνίδι ξεκίνησε επίσηµα στις 27/04, µετά την επίσηµη λήξη της 

αγωνιστικής περιόδου της Super League, όπου προέκυψαν οι 4 οµάδες που θα 

αγωνίζονταν στα Play-Offs. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στις 31/05 µε την 

επίσηµη λήξη της αγωνιστικής περιόδου των Play-Offs, όπου συνολικά 

πραγµατοποιήθηκαν 6 αγωνιστικές  και τα δώρα που δόθηκαν ήταν:   

•  2 εισιτήρια ανά αγώνα, σύνολο 8 εισιτήρια (µε εξαιρέσεις της πρώτης και 

τελευταίας αγωνιστικής) 

•  2 φανέλες ανά αγωνιστική, σύνολο 12 φανέλες 

•  2 ποδοσφαιρικές µπάλες ανά αγωνιστική, σύνολο 12 µπάλες ΝΙΚΕ 

(επίσηµη µπάλα Πρωταθλήµατος). 

 

Αναλυτικότερα, για το παιχνίδι manager: 

 
•  κάθε παίκτης λειτουργεί σαν πρόεδρος-προπονητής και δηµιουργεί µε 

ένα δεδοµένο προϋπολογισµό, την οµάδα του απαρτιζόµενη από 18 

παίκτες συνολικά.  

•  η αξία των παικτών της κάθε οµάδας, αυξοµειώνεται ανάλογα µε την 

πορεία τους στο πραγµατικό Ελληνικό Πρωτάθληµα Super League.  

•  οι παίκτες παρακολουθώντας συνεχώς τα πραγµατικά δεδοµένα του 

Ελληνικού Πρωταθλήµατος FANTASY LEAGUE πραγµατοποιούν τις 

αγοραπωλησίες παικτών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ για κάθε 

αγωνιστική επιλέγουν διαφορετική 11άδα, βασιζόµενοι στις προσωπικές 
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τους εκτιµήσεις για την πιθανή απόδοση των παικτών που διαθέτουν 

στην 18άδα τους.  

•  νικητής είναι ο παίκτης που έχει την µεγαλύτερη βαθµολογία στο τέλος 

του παιχνιδιού.  

 
Η Super League συνεργάστηκε στενά µε την εταιρεία sport.gr για την 

υλοποίηση του παιχνιδιού και ιδιαίτερα στο τεχνικό κοµµάτι και στην διανοµή 

των δώρων. 

 

Ο λόγος που αυτό το παιχνίδι είναι πιο έγκυρο από οποιοδήποτε άλλο παρόµοιο 

παιχνίδι είναι ότι έχει τις επίσηµες αποτιµήσεις των παικτών (στοιχεία που µόνο 

η Super League, ως επίσηµος φορέας του Πρωταθλήµατος, δύναται να 

προσφέρει), καθώς και επίσηµα στατιστικά στοιχεία. 

Η επικοινωνία του παιχνιδιού ξεκίνησε τη ∆ευτέρα 20/04 µε:  

•  banner στην ιστοσελίδα της Super League 

•  banners, text links και advertorials στο sport.gr 

•  ανάρτηση ∆ελτίου τύπου στην ιστοσελίδα της Super League 

•  αποστολή δελτίου τύπου σε ηλεκτρονικά µέσα. 

 

Αποτελέσµατα πιλοτικής φάσης παιχνιδιού 

 
Συνολική διάρκεια πιλοτικής φάσης παιχνιδιού: 1 µήνας (27/04 – 31/05) 

Τα τελικά αποτελέσµατα της πιλοτικής φάσης των Play-Offs είναι τα εξής: 

•  20.769 ενεργοί παίκτες 

•  5.465 οµάδες 

•  64 ενεργοί όµιλοι (mini leagues µεταξύ των παικτών) µε περισσότερες 

από 675 οµάδες. 

 

Τα αποτελέσµατα της πιλοτικής φάσης κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά και 

ενθαρρυντικά, δεδοµένων των περιορισµών της πιλοτικής περιόδου 

(περιορισµένη περίοδος διεξαγωγής, προετοιµασίας, επικοινωνίας). 

 

Η αυξηµένη συµµετοχή των χρηστών στο SUPER FANTASY LEAGUE 

υπογραµµίζει την σχέση τους µε το ποδόσφαιρο και το ενδιαφέρον τους για το 

ζωντανό χαρακτήρα του παιχνιδιού. 
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Η πιλοτική φάση της διάρκειας των Play-Offs ήταν µια καλή ευκαιρία δοκιµής 

του εγχειρήµατος τόσο σε επίπεδο συνεργασίας των εµπλεκόµενων µερών όσο 

και διαδικαστικών και υλοποίησης στη συνέχεια. 

 

Έχοντας τον χρόνο προετοιµασίας, οργάνωσης και διαµόρφωσης χορηγιών για 

το νέο Super Fantasy League µε την ταυτόχρονη έναρξη της νέας αγωνιστικής 

περιόδου 2009-2010, η συνέχεια θα είναι εξίσου δυναµική, δίνοντας πολύ καλές 

ευκαιρίες στην Super League καθώς και στους χορηγούς του παιχνιδιού να 

δραστηριοποιηθούµε και σε πρόσθετες ενέργειες. 

 

VIII. MVP & Best Goal 

 
Ο θεσµός του πολυτιµότερου παίκτη (MVP) της αγωνιστικής, µετά από δύο 

πετυχηµένες χρονιές, συνεχίστηκε και φέτος µε αφετηρία της 6η αγωνιστική 

του Πρωταθλήµατος. 

Χορηγός του διαγωνισµού είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και διοργανωτές η Super Leauge 

µε τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ), ενώ η 

διαδικασία πραγµατοποιήθηκε και µε τη συνεργασία του Πανελληνίου 

Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).   

Ο διαγωνισµός ξεκινούσε κάθε Κυριακή βράδυ µε την ολοκλήρωση κάθε 

αγωνιστικής και έληγε στις 16.00 της επόµενης Τετάρτης. 

Επιτροπή, που αποτελείτο από µέλη της Super League, του ΠΣΑΠ, του ΠΣΑΤ 

και της ΕΡΤ (χορηγός επικοινωνίας), επέλεγε και αξιολογούσε 3 υποψήφιους 

MVP κάθε αγωνιστικής και στη συνέχεια το κοινό ψήφιζε τον πολυτιµότερο 

παίκτη µε γραπτό µήνυµα SMS στο 54454. 

Μαζί µε το διαγωνισµό του MVP, επέστρεψε και ο θεσµός του καλύτερου γκολ 

(best goal) της αγωνιστικής.  Η διαδικασία είναι αντίστοιχη µε αυτή του MVP.  
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IX. Κοινωνική Ευθύνη  

 
Βία και Ρατσισµός 

 
Η 8η αγωνιστική του Πρωταθλήµατος (1 & 2 Νοεµβρίου 2008) αφιερώθηκε 

στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία κατά του ρατσισµού και της βίας, που προωθεί 

η F.A.R.E. (Football Against Racism in Europe) σε συνεργασία µε την UEFA. 

Αυτή η ενέργεια συµπεριλαµβάνεται σε µια σειρά από δραστηριότητες που 

ενισχύουν την αλληλεγγύη και στοχεύουν στην κοινή αντιµετώπιση των 

αρνητικών φαινοµένων της βίας και του ρατσισµού. 

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των φιλάθλων, διανεµήθηκαν κόκκινες 

κάρτες στους φιλάθλους σε όλα τα γήπεδα µε σύνθηµα «Κόκκινη Κάρτα στη 

Βία! Κόκκινη κάρτα στον Ρατσισµό!», ενώ παράλληλα οι ποδοσφαιριστές και τα 

παιδιά που τους συνόδευαν κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο 

φορούσαν πολύχρωµα µπλουζάκια µε µηνύµατα κατά των διακρίσεων της βίας 

και του ρατσισµού. 

 
∆ικαιώµατα των Παιδιών 

 
Η 10η & 11η αγωνιστική ήταν αφιερωµένη στον εορτασµό της Παγκόσµιας 

Ηµέρας της ∆ιεθνούς Σύµβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των παιδιών. Πριν 

την έναρξη των αγώνων προβλήθηκαν ενηµερωτικά οπτικοακουστικά µηνύµατα 

και διανεµήθηκε ενηµερωτικό υλικό σε όλα τα γήπεδα σε συνεργασία µε τη 

Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και του Υπουργείου Παιδείας.   

 

Τηλεοπτικό Σποτ κατά της Βίας 

 
Στα πλαίσια ενεργειών κοινωνικής ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. υλοποιήθηκε 

τηλεοπτικό σποτ µε την παρουσία παικτών που συµµετέχουν στο Πρωτάθληµα 

ΟΠΑΠ της Super League (Εικόνα 10).   Οι παίκτες συµµετείχαν αφιλοκερδώς 

ενώ τα χρήµατα της αµοιβής τους δόθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. σε 

φιλανθρωπικό ίδρυµα.   

∆ιοργανώθηκε συνέντευξη τύπου για την προβολή του σποτ στα ΜΜΕ µε την 

παρουσία των κ.κ. Πηλαδάκη και Χατζηεµµανουήλ. 
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Εικόνα 10.  πλάνα από το γύρισµα του τηλεοπτικού σποτ κατά της βίας 

 

ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 
Ι. Στρατηγική Προσέγγιση 

  

H Super League βρίσκεται µέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην 

κατηγορία «θέαµα και ψυχαγωγία», όπου οφείλει να διεκδικήσει µια βελτιωµένη 

εικόνα του προϊόντος της, καλύτερη εικόνα στα γήπεδα, έσοδα από χορηγίες 

και από τηλεοπτικά δικαιώµατα (που υλοποιήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν µε 
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µεγάλη επιτυχία), όπου το marketing και η επικοινωνία συµβάλλουν και ίσως 

αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιτυχία των στόχων της.  Η σωστή 

προβολή των δραστηριοτήτων της Super League θα συνδράµει στην ακόµα 

καλύτερη προβολή του προϊόντος της.  

 

Στόχος της Super League είναι να αυξηθούν τις δυνατότητες της Εµπορικής 

∆ιεύθυνσης και του Marketing έτσι ώστε και οι οµάδες/µέλη της Super Leauge 

να ενισχύσουν και τα δικά τους  εµπορικά σήµατα, δηµιουργώντας µια ισχυρή 

εµπορική «οµπρέλα», παρέχοντας σταθερότητα και προγραµµατίζοντας µε 

ασφάλεια τη γενική προσπάθεια σε θέµατα του marketing που υλοποιούν όλες 

οι οµάδες.   

 

Υπάρχουν τοµείς, που η Super League οφείλει να αναπτύξει και να βελτιώσει 

την εικόνα της αλλά και που θα µας βοηθήσουν αισθητά στην ανάπτυξη 

εσόδων, όπως π.χ.   

 

•  Ανάπτυξη προϊόντων της Super League (διαδραστικά παιχνίδια στο 

Internet, παροχή υπηρεσιών σε κατόχους κινητών τηλεφώνων, 

συνεργασίες µε εταιρείες τύπου PANINI, κλπ.). 

•  Συνεργασίες µε εταιρείες που µπορούν να µας παρέχουν υπηρεσίες που 

είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Super League (µονάδα 

φιλοξενίας οµάδων, αεροµεταφορέας, εταιρεία ένδυσης προσωπικού 

γηπέδων, κλπ.). 

•  Παραγωγή και διοχέτευση στην αγορά δικών µας προϊόντων 

(merchandise). 

•  Χρήση νέων µέσων (new media). 

•  Σωστή διαχείριση των εµπορικών σηµάτων.  

•  ∆ράσεις κοινωνικής ευθύνης ώστε οι πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου 

να δείξουν ότι είναι πρόθυµοι να αναλάβουν πρώτοι αυτοί ευθύνες για 

θέµατα που απασχολούν όλο τον κόσµο (προστασία του περιβάλλοντος, 

Ρατσισµός, Βία, Ναρκωτικά, κλπ.). 
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ΙΙ. Συνεργασίες για τη µείωση εξόδων  

 
Σε µια προσπάθεια εξασφάλισης µείωσης άµεσων και έµµεσων εξόδων των 

Π.Α.Ε. µελών της, η Super League προσέγγισε και προγραµµατίζει να 

προσεγγίσει διάφορες εταιρείες που µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

στις οµάδες µας δωρεάν (όταν αυτό είναι εφικτό) ή σε προνοµιακές τιµές. 

Οι συνεργασίες αυτές δηµιουργούν τις προϋποθέσεις να αποκτήσουµε και  

υποστηρικτές του Πρωταθλήµατος δίνοντας η Super League ανταποδοτικά 

οφέλη εντός και εκτός γηπέδων.  

 

Κάποιες κατηγορίες υπηρεσιών είναι: 

 

•  Ξενοδοχειακός όµιλος για τη φιλοξενία των οµάδων και εκδηλώσεων της 

Super League κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήµατος. 

•  Αεροµεταφορέας για τις µετακινήσεις των οµάδων και στελεχών της 

Super League κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήµατος. 

•  Ισοτονικά ποτά για τις ανάγκες των οµάδων. 

•  Εταιρεία ανδρικής ένδυσης για την οµοιόµορφη εικόνα του προσωπικού 

της Super League στα γήπεδα.  

•  Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες επικοινωνίας προσωπικού 

της Super League 

 

IV.  ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Marketing & Branding Manual 

 
Η Εµπορική ∆ιεύθυνση της Super League, σε µια προσπάθεια αναβάθµισης της 

εικόνας του Πρωταθλήµατος, δηµιούργησε ένα εγχειρίδιο µε σκοπό να 

δηµιουργηθεί ένα «καθαρότερο» ποδοσφαιρικό περιβάλλον έτσι ώστε:  

•  να αναβαθµίσει το προϊόν του ποδοσφαίρου 

•  να αυξήσει την εµπορική αξία του Πρωταθλήµατος και, ταυτόχρονα,  

•  να βοηθήσει τις οµάδες/µέλη να ισχυροποιήσουν τα εµπορικά τους 

σήµατα και τα σήµατα των χορηγών τους. 
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∆ηµιουργήθηκε µια δυνατή πλατφόρµα µε συνεπή προβολή εµπορικών 

σηµάτων η οποία θα µας παρέχει:  

•  Σταθερότητα 

•  Ασφάλεια προγραµµατισµού της γενικής προσπάθειας των τµηµάτων 

marketing 

Έγινε λεπτοµερής καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων των 

οµάδων/µελών της Super League µε σκοπό την αρτιότερη αξιοποίηση των 

χορηγικών δυνατοτήτων τους καθώς και την καλύτερη υλοποίηση των παροχών 

των χορηγών/συνεργατών του Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ µε δεδοµένη την 

διαχείριση των εµπορικών σηµάτων της Super League µε τον ίδιο τρόπο σε όλα 

τα γήπεδα, παρέχεται ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών. 

Σε συνεργασία µε τους εµπορικούς διευθυντές και τα τµήµατα marketing των 

Π.Α.Ε., η Super League επιδιώκει να δώσει στο πρωτάθληµα το δικό του 

ξεχωριστό χαρακτήρα µε ένα συνεπές σύστηµα προβολής εµπορικών σηµάτων 

και µε την αποφυγή του συνωστισµού στην προβολή χορηγών, έτσι ώστε να 

γίνεται καλύτερα η προβολή τόσο των χορηγών του Πρωταθλήµατος όσο και 

των χορηγών της κάθε οµάδας. 

Στην εφαρµογή του branding λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε 

εγκατάστασης και καταγράφονται αναλυτικά οι διαστάσεις και η τοποθέτηση 

όλων των διαφηµιστικών κατασκευών για να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή 

προβολή των χορηγών.   

 

Αυτό το εγχειρίδιο είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το Πρωτάθληµα ΟΠΑΠ 2009 – 

2010 και περιλαµβάνει πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στα θέµατα 

χρήσης των λογοτύπων τόσο της Super League όσο και των χορηγών της 

καθώς και τρόπου σηµατοποίησης των γηπέδων όλων των οµάδων που 

συµµετέχουν στους αγώνες της κανονικής περιόδου, αλλά και στα Play-Offs. 
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Απολογισµός Τµήµατος Προµηθειών 

Super League 

Αγωνιστικής Περιόδου 2008 - 2009 
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 Πρόταση αναθεώρησης Πολιτικής Αγορών (Π.Α.): 

 
•  Γενικότερη αλλαγή της µορφής δόµησης της Π.Α. εστιάζοντας στην  

προσαρµογή της στην κάλυψη των αναγκών της Super League, όπως 

αυτές έχουν δηµιουργηθεί τα τρία χρόνια λειτουργίας της. 

 
•  Αλλαγή τρόπου διενέργειας διαγωνισµών 

- η επιτροπή προµηθειών συµµετέχει ουσιαστικά, και στο άνοιγµα και στην 

ανάλυση των προσφορών, από την οποία µπορεί να λάβει συνολική 

εικόνα της αγοράς και να κάνει ουσιαστικές παρεµβάσεις 

- Αλλαγή σύνθεσης επιτροπής προµηθειών, η οποία θα απαρτίζεται από τα 

εκλεγµένα από το ∆.Σ. αρµόδια στελέχη για τη λειτουργία της Super 

League (Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Γενικός ∆ιευθυντής), καθώς 

και από τον Υπεύθυνο Προµηθειών & Προϊστάµενο Τµήµατος. 

 
•  Καταγραφή σηµαντικών παραµέτρων όπως: 

- διαδικασία αγοράς (ξεχωριστή παράγραφος που αφορά όλο το 

προσωπικό) 

- εγκρίσεις δαπανών (ξεχωριστή παράγραφος που αφορά όλο το 

προσωπικό) 

- δικαιώµατα έγκρισης  (µε αντίστοιχα όρια για κάθε εγκρίνων)  

- Πολιτική πληρωµών – προκαταβολές  

 
 Σύσταση Επιτροπής Προµηθειών: 

Μέλη: Πρόεδρος Super League:   κος Κ. Πηλαδάκης 

  Αναπληρωτής Πρόεδρος Super League: κος Γ. Μποροβήλος 

  Μέλος ∆.Σ. Super League:   κος Β. Κοντοβαζαινίτη 

  Γενικό ∆ιευθυντή Super League:  κος Γ. Κυριακός 

  Υπ. Προµηθειών Super League:  κος Κ. Κουριώτης 
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Θέµατα: 

1. Προµήθεια ∆ιαφηµιστικού Υλικού: 

Απεστάλησαν RFP’s στους ακόλουθους προµηθευτές: 

Tsalis Graphix - Απέστειλε κλειστή προσφορά 

Prisma Art - Απέστειλε κλειστή προσφορά 

Ιδέα & Τέχνη - Απέστειλε κλειστή προσφορά 

Promo Sport - ∆εν απέστειλε προσφορά 

 
Ανοιχθήκαν και διαβάσθηκαν οι προσφορές. 

Κατόπιν ανάλυσής τους, µειοδότης βρέθηκε η εταιρία Tsalis Graphix. 

 
2. Στατιστική Κάλυψη Αγώνων & Συντήρηση – Αναβάθµιση ιστοσελίδας: 

Απεστάλησαν RFP’s στους ακόλουθους προµηθευτές: 

Galanis Sports Data 

Sports.comm 

 
Ανοίχθηκαν και διαβάσθηκαν οι προσφορές. 

Κατόπιν ανάλυσής τους, µειοδότης βρέθηκε η εταιρία  Galanis Sports Data 

  
 Προετοιµασία κλειστών διαγωνισµών 2009-2010: 

Θέµατα: 

1. Φωτογραφική κάλυψη αγώνων: 

Απεστάλησαν RFP’s στους προµηθευτές: 

Α) Action Images  - ∆εν απέστειλε προσφορά 

B) In Time   - Απέστειλε κλειστή προσφορά 

Γ) Reporter Images - Απέστειλε κλειστή προσφορά 

Οι φάκελοι παρελήφθησαν και θα ανοιχθούν κατόπιν απόφασης της ∆ιοίκησης 

 
2. Ταξιδιωτικές ανάγκες Πρωταθληµάτων Υποδοµής & λοιπών αναγκών Super 

League: 

Απεστάλησαν RFP’s στους προµηθευτές: 

Α) Express Holidays - Απέστειλε κλειστή προσφορά 

B) Travel Plan  - Απέστειλε κλειστή προσφορά 

Γ) GS Travel  - Απέστειλε κλειστή προσφορά 

∆) H.R.G.   - Απέστειλε κλειστή προσφορά 
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Οι φάκελοι παρελήφθησαν και θα ανοιχθούν κατόπιν απόφασης της ∆ιοίκησης 

 
 ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών: 

Ταχυµεταφορές Εσωτερικού & ∆ιακίνηση Φύλλων Αγώνων: 

Απεστάλησαν αιτήµατα για προσφορές στις ακόλουθες εταιρίες: 

ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

SPEEDEX 

TNT 

Κατόπιν ανάλυσης των προσφορών, η εταιρία Speedex παρουσίασε την 

πλέον συµφέρουσα, οικονοµικά & διαχειριστικά, προσφορά.   

 
 Μείωση κόστους υπηρεσιών από αγορές προϊόντων & υπηρεσιών: 

 -   Year end bonus βάσει συµβολαίου µε την Express Holidays:          64.000,00€ 

- ∆ιαπραγµάτευση τιµών σε αγορές προϊόντων & υπηρεσιών όπως: 

Ξενοδοχεία, Ταχυµεταφορές, Hardware, Γραφική ύλη, κ.α.:          19.895,00€ 

Σύνολο:   83.895,00€ 

 

 Συνεργασία µε όλα τα τµήµατα της Super League, για την κάλυψη 

των πάσης φύσεως αναγκών τους, µε κύρια παραδείγµατα, ως: 

 
           - ∆ιεύθυνση Αγωνιστικού: 

Σχεδιασµός, υλοποίηση και παρακολούθηση του ταξιδιωτικού έργου 

πρωταθλήµατος Νέων. 

Σχεδιασµός & υλοποίηση των αγώνων κατάταξης του πρωταθλήµατος 

Υποδοµής Κ18 

Σεµιναρίων παρατηρητών 

 
- Τµήµα Ασφάλειας: 

 Σεµινάριο υπευθύνων ασφαλείας 

 
- Εµπορική ∆ιεύθυνση: 

Άµεση συνεργασία για την εύρεση και επιλογή προµηθευτών, για κύρια 

αντικείµενα όπως ∆ιαφηµιστικές κατασκευές, έντυπα, φωτογραφικό έργο, 

καµπάνιες ρατσισµού, κύπελλο πρωταθλήµατος, κύπελλα MVP & Best Goal, κ.α. 
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-  Γραφείο Τύπου 

  Συνεργασία για συνέντευξη τύπου ΟΠΑΠ 

 
- Τµήµα Μηχανογράφησης: 

Συνεργασία για όλες τις ανάγκες της Super League για την ανεύρεση των πλέον     

ενδεδειγµένων λύσεων σε θέµατα Hardware / Software  

 
-  Οικονοµική υπηρεσία: 

Συνεργασία σε όλα τα θέµατα συµφωνίας προµηθευτών, τιµολογίων, ταµείου,    

κ.α. 

 
 Ενεργή συµµετοχή σε οµάδες εργασίας µεταξύ των τµηµάτων, µε 

κύρια παραδείγµατα ως: 

 
- Έντυπα Super League (φύλλα αγώνος κ.α.): 

Συνεργασία µε τα τµήµατα Marketing, Αγωνιστικό 

 
- ∆ιαπιστεύσεις Super League 

Συνεργασία µε τα τµήµατα Marketing, Αγωνιστικό, Τύπου. 

 
 Συµµετοχή σε ενέργειες ανεύρεσης χορηγών: 

Φυσική παρουσία σε συναντήσεις µε υποψήφιους χορηγούς, όπως: 

Classical Hotels 

Express Holidays 

 
 Ανεύρεση των κατάλληλων προµηθευτών για όλες τις ανάγκες της 

εταιρίας – έρευνα αγοράς, ανάλυση προσφορών και παρουσίαση 

προτάσεων στη ∆ιοίκηση της εταιρίας. 

 
Κύρια παραδείγµατα: 

∆ιαφηµιστικές κατασκευές 

Κινητά τηλέφωνα 

Ταχυµεταφορές 

Web Site & Στατιστικές υπηρεσίες 

 
 Έλεγχος & παρακολούθηση δαπανών που πραγµατοποιούνται από 

το τµήµα αγορών 
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 Τήρηση στατιστικών στοιχείων δαπανών ανά κατηγορία, µε σκοπό 

την αποτελεσµατικότερη διαπραγµάτευση για την επόµενη 

αγωνιστική περίοδο. 

 
 Τήρηση κεντρικού ταµείου εταιρίας 

 
 Επιµέλεια κτιριακών εγκαταστάσεων: 

- Επιµέλεια οµαλής λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων 

- Επαφή µε τεχνικούς για άµεση επισκευή κάθε είδους βλάβης 

- Επιµέλεια κτιριακών αλλαγών (αναδιάταξη χώρων) 

- Οφέλη: Εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων της εταιρίας µε αποτέλεσµα την απρόσκοπτη εργασία 

τόσο των υπαλλήλων όσο και των µελών του συνεταιρισµού, µέσα 

στο κτίριο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


