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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της, η Super League Ελλάδα έχει επιτύχει  να 
διοργανώσει πρωταθλήµατα που έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την σωστή 
οργάνωση και λειτουργία διασφαλίζοντας: 

 ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ  
 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  
 ΙΣΟΤΙΜΙΑ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ  
 ΘΕΣΠΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  

Σαν στόχο η Super League έθεσε εξ αρχής την  αξιοπιστία του Πρωταθλήµατος, την 
δηµιουργία ενός οµογενούς εµπορικού προϊόντος και την προσφορά επιπρόσθετης 
αξίας στα µεγάλα κοινά των φιλάθλων και των τηλεθεατών. Η ∆ιεύθυνση Marketing 
έθεσε σαν στόχους για την φετινή χρονιά: 

 Tην προώθηση του Branding της SL 
 Την πρόκληση ενδιαφέροντος του κόσµου(µετρήσιµα από τα εισιτήρια, την 
τηλεθέαση, και την επισκεψιµότητα στο site) 

 Τον περιορισµό των λειτουργικών εξόδων 
 Νέες ∆ραστηριότητες (Play-offs, Κοινωνική δράση) 
 Να θέσει τις βάσεις για µελλοντική ανάπτυξη 
Σκοπός της SL όσων αφορά τα εµπορικά θέµατα, θέµατα πωλήσεων, χορηγιών, 

media είναι η καλύτερη δυνατή προβολή της εικόνας της SL και των χορηγών της. 
Με όσα συνοψίζονται παρακάτω, συντελέσαµε στην ενδυνάµωση και καθιέρωση της 
Super League Ελλάδα σαν προϊόν και σαν Brand Name στη συνείδηση των δύο 
µεγάλων δεκτών µας, του φιλάθλου – χρήστη και καταναλωτή του πρωταθλήµατος 
αλλά και του επιχειρηµατικού κόσµου – επενδυτή, αρωγού και συνεργάτη του 
συνεταιρισµού µας. Το αποτέλεσµα µετρώντας την απήχηση και την ενασχόληση των 
παραπάνω ήταν:  

 Ρεκόρ εισιτηρίων δεκαπενταετίας,  
 Mεγάλη αύξηση επισκεψιµότητας στο website της SL,  
 Aύξηση τηλεθέασης µε την προσθήκη οµάδων στην επίγεια τηλεόραση,  
 Aύξηση αριθµού χορηγών και συνεργατών,  
 Aύξηση εσόδων.  
Τα αποτελέσµατα δείχνουν πως έχουν τεθεί οι βάσεις και οι κατευθύνσεις για την 

µελλοντική πορεία και το αναµενόµενο έργο της SL προς το απαιτητικό φίλαθλο 
κοινό της αλλά και προς το δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο θα 
αναζητηθούν περισσότεροι συντελεστές, που θα συνδράµουν στην ανάδειξη, επιτυχία 
και ευηµερία του Ελληνικού επαγγελµατικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου.         

Η εικόνα της SL ορίζεται, σχεδιάζεται, προσαρµόζεται, εµπλουτίζεται, 
οριστικοποιείται, υλοποιείται, µεταδίδεται, εφαρµόζεται και ελέγχεται µέσω του 
branding που εκπορεύεται από το τµήµα µας. Κατά την φετινή χρονιά οι παροχές, τα 
branded σηµεία και τα µέσα προβολής αυξήθηκαν µε αποτέλεσµα να εµφανιστεί 
το λογότυπό της SL και των χορηγών µας περισσότερο και σε ποιοτικότερη µορφή, 
σε περισσότερες εφαρµογές και εκφάνσεις σε σύγκριση µε την πρώτη χρονιά.        
Ένα από τα αποτελέσµατα των λειτουργιών, η διαφηµιστική προβολή των χορηγών 
και συνεργατών, είναι προϊόν εκτεταµένων µελετών και συνεργασιών µε τα 
διαφηµιστικά και marketing τµήµατα των επενδυτών στην SL , των δεκαέξι οµάδων, 
των διαφηµιστικών εταιρειών πινακίδων, των τηλεοπτικών καναλιών, και των 
δηµιουργικών τµηµάτων των εµπλεκοµένων.  
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Η εισαγωγή του Recognition Campaign Χορηγών και η υλοποίησή του, όπως 
και η εικόνα των Branded τηλεοπτικών γραφικών, που συνετέλεσε στην οµοιογενή 
παρουσίαση των αγώνων, είναι αποτέλεσµα εκτεταµένης συνεργασίας, µε τον 
συνεργάτη µας Galanis Sports Data και τα αρµόδια τµήµατα του χορηγού 
επικοινωνίας της SL, ΕΡΤ. 

Η παραγωγή των εκστρατειών κατά της βίας και του ρατσισµού, κατά του 
ΑIDS, και κατά του doping, που προώθησαν την κοινωνική ευαισθησία της SL και 
την αναντίρρητη προσήλωση του συνεταιρισµού στην προσφορά στο κοινωνικό 
σύνολο, απαίτησε µεγάλο όγκο εργασίας σε ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών, ξεκινώντας 
από την οριστικοποίηση του concept, το input των εµπλεκόµενων φορέων, την 
υλοποίηση του ενός πανελλαδικά (σε οκτώ γήπεδα ταυτόχρονα) και του δεύτερου σε 
όλη την διάρκεια του πρωταθλήµατος και των play-offs. Η οργάνωση, η εκτέλεση και 
η παρακολούθηση αυτών ήταν έργο του τµήµατός µας. 

Ο νέος θεσµός των play-offs, που παρέτεινε την διάρκεια της διοργάνωσης, 
κλιµάκωσε το ενδιαφέρον και την ανταγωνιστικότητα και αύξησε τα έσοδα της SL, 
λόγω συγκυριών υλοποιήθηκε σε χρόνους και συνθήκες ρεκόρ (µέσα σε 48 ώρες) µε 
αποτέλεσµα την 100% εφαρµογή του branding και σε επίπεδο προβολής µέγα 
χορηγού, αλλά και σε επίπεδο προβολής των υποστηρικτών play-offs. 
Κανένα project και καµία λειτουργία του τµήµατος δεν τελείωσε µε την υλοποίηση, 
αλλά συνεχίστηκε µε διαρκή παρακολούθηση και επιτήρηση, παρέχοντας αξιόπιστο 
feedback, που χρησιµοποιήθηκε και σαν αποδεικτικό και σαν προβολή του έργου της 
SL προς τους χορηγούς και συνεργάτες της. Η συνεργασία µε τα σχετικά τµήµατα 
των οµάδων, το φωτογραφικό µας πρακτορείο και τους εµπλεκόµενους φορείς µέσα 
και έξω από το γήπεδο βοήθησε στα παραπάνω και στην ικανοποίηση των 
απαιτήσεων των χορηγών.         
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Ι. Οι δραστηριότητες της ∆ιεύθυνσης Marketing – Αντικείµενο Εργασιών 
Τα σηµαντικότερα στοιχεία αξιοποίησης είναι η ίδια η φύση του ποδοσφαίρου και οι 
αξίες για την ∆ιεύθυνση Marketing της SL:  

- Το πρωτάθληµα της SL είναι το δηµοφιλέστερο έναντι οποιουδήποτε 
ανταγωνιστή µε τεράστια προβολή από όλα τα media και βεβαίως την ελεύθερη 
επίγεια τηλεόραση. 

- Είναι το πλέον διάσηµο κοινωνικό γεγονός, που αγγίζει όλη την κοινωνική 
διαστρωµάτωση και όλες τις ηλικίες 

- Προσφέρει συγκινήσεις και διασκεδάζει. 
- Είναι νεωτεριστικό µε παράδειγµα την εισαγωγή των play-offs. 
- Είναι κοινωνικά ευαισθητοποιηµένο, µε αγώνα κατά του ρατσισµού, µε 

προάσπιση της υγείας των αθλητών καταπολεµώντας το doping, µε σεβασµό στα 
εθνικά κοινωνικά γεγονότα (καταστροφές κλπ.), µε προσήλωση στο fair play και την 
ισοτιµία, ισονοµία και διαφάνεια στην αντιµετώπιση των συµµέτοχων. 

- Είναι σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµίας αποδίδοντας φόρους στο κράτος, 
µε πολλές θέσεις εργασίας πέρα από τις προφανείς των πρωταγωνιστών και τεχνικών, 
τα media, τον τουρισµό, την εστίαση, τις υπηρεσίες υγείας, τα παιχνίδια 
προγνωστικών, τις υπηρεσίες φύλαξης, τις διαφηµιστικές εταιρίες.     
 
Αναλυτικά το αντικείµενο εργασιών εστιάζεται σε: 
 
1. Χορηγικά προγράµµατα  
Σύνταξη, κατασκευή, επικοινωνία, και υλοποίηση χορηγικών προγραµµάτων SL. 
 
2. Συνεργασίες  
Σύναψη συµφωνιών µε εταιρείες συνεργάτες που εξασφαλίζουν προνόµια και 
παροχές στις ΠΑΕ και τους αθλητές και µειώνουν κόστη. 

o Συνεργασία µε ένα ευρύ φάσµα εταιρειών και φορέων για θέµατα που 
άπτονται των αρµοδιοτήτων του τµήµατος αλλά και της SL 
γενικότερα. 

o Συνεχής συνεργασία µε Reporter Images για την πλήρη φωτογραφική 
κάλυψη όλων των αγώνων και την προώθηση του υλικού στο website 
και στους χορηγούς. 

o Συνεργασία µε ΕΡΤ και Supersport για βελτίωση τηλεοπτικής εικόνας 
 

3. Εµπορικές δραστηριότητες 
Αναζητούµε διαρκώς νέους τρόπους να αναπτύξουµε τις εµπορικές µας 
δραστηριότητες επιζητώντας την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της δυναµικής του 
ποδοσφαίρου στην χώρα µας.  Εξετάσαµε το ενδεχόµενο πώλησης προϊόντων SL 
(Intersport), την δηµιουργία καταστηµάτων SL, και την αξιοποίηση των 
δικαιωµάτων της SL µε την ανάθεση δηµιουργίας συλλεκτικών άλµπουµ.    
 

4. Γενική εικόνα εργασιών  
o ∆ηµιουργία προτάσεων και παρουσίαση καινοτοµιών και νέων 

εφαρµογών branding, προβολής, µιντιακής κάλυψης. 
o Συνεργασία και συναντήσεις µε κλάδους µεσαζόντων και στο σκέλος 

προβολής στο γήπεδο αλλά και µε κατόχους πατεντών: Εταιρίες 
πινακίδων, εταιρίες ευρεσιτεχνιών, κατόχους δικαιωµάτων.   
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o Ενηµέρωση σε θέµατα ΚΑΠ, Κανονισµών, Licensing, που σχετίζονται 
και µε τις χορηγίες και το marketing αλλά και µε το ποδόσφαιρο 
γενικότερα.           

o Συνεργασία και πολλαπλές συναντήσεις µε τηλεοπτικούς σταθµούς για 
τα θέµατα προβολής των χορηγών αλλά και της SL.   

o Υλοποίηση χορηγιών.   
o Συνεργασία µε τις ΠΑΕ στα γήπεδα για την παρουσία και προβολή 

των χορηγών. 
o Εβδοµαδιαίο feedback στους χορηγούς µε φωτογραφικό υλικό. 
o Εβδοµαδιαίος έλεγχος για τη σωστή εφαρµογή των χορηγικών 

παροχών της Super League σε όλα τα γήπεδα. 
o Εβδοµαδιαία διαχείριση και αποστολή εισιτηρίων και προσκλήσεων 

όλων των οµάδων προς τους χορηγούς. 
o Συνεχής παρακολούθηση υλικού, αποστολή νέου και κάλυψη αναγκών 

των ΠΑΕ. 
o Συνεχής επικοινωνία µε χορηγούς για θέµατα feedback, άλλων 

αιτηµάτων τους, και προβλήµατα που προέκυψαν στην διάρκεια της 
χρονιάς 

o Έρευνα αγοράς αντιπροσώπων, προµηθευτών και κατασκευαστών σε 
Ελλάδα και εξωτερικό τύπων, ειδών και υλικών για χρήση σε 
χορηγικές παροχές. 

o Κατάρτιση λίστας παροχών και συνεργασία στην tailor made 
κατασκευή τους ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε γηπεδούχου. 

o Logistics για την έγκαιρη µεταφορά του χορηγικού υλικού στις 14 
έδρες των 16 οµάδων. 

o Επικοινωνία µε τις ΠΑΕ, τα τµήµατα marketing για την προβλεπόµενη 
χρήση του υλικού. 

o Κατασκευή λογοτύπων, µακετών, παρουσιάσεων και άλλων 
εφαρµογών γραφιστικής φύσης. 

o Περιφρούρηση της εικόνας και ταυτότητας της SL µε ότι αυτό 
συνεπάγεται; σωστή εφαρµογή και χρήση λογοτύπου, image 
εκπροσώπων στα γήπεδα, διαµόρφωση και εξοπλισµός γραφείων SL 
καθώς και αίθουσας διοικητικού συµβουλίου, κύπελλο και µετάλλια 
πρωταθλήµατος, συµβολικά και εταιρικά δώρα κλπ. 

o Ανακοινώσεις αποτελεσµάτων (στατιστικών, χορηγικών, ερευνητικών) 
µέσω website.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 
 

 
 

 



 10

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

92-93 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

1.632,847 
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ΙΙ. Ανασκόπηση Χρονιάς 
Το φετινό πρωτάθληµα της Super League ήταν από τα πιο συναρπαστικά των 
τελευταίων ετών µε το ενδιαφέρον για την ανάδειξη του πρωταθλητή, των 
συµµετεχόντων στα play-offs και των οµάδων που υποβιβάζονται, να κρατάει µέχρι 
και την τελευταία αγωνιστική.  Τα εισιτήρια παρουσίασαν νέα άνοδο την φετινή 
χρονιά, µε τη µεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων τα τελευταία 15 χρόνια.  Φέτος 
είχαµε ρεκόρ εισιτηρίων καταγράφοντας 1,566,592 φιλάθλους που παρακολούθησαν 
τους αγώνες στην διάρκεια της κανονικής περιόδου και επιπλέον 66.255 φιλάθλους 
στα Play-Offs.  Ο Ολυµπιακός στέφθηκε πρωταθλητής για δεύτερη χρονιά στη Super 
League και ο Παναθηναϊκός κατέκτησε µέσω των Play-offs την δεύτερη 
προνοµιούχο θέση που οδηγεί στα προκριµατικά του Champions League την επόµενη 
περίοδο. Η ΑΕΚ και ο Άρης θα αγωνιστούν στο UEFA CUP, ενώ ο Πανιώνιος θα 
διεκδικήσει µια θέση στο UEFA CUP µέσω του INTERTOTO  την νέα περίοδο. 
Ατρόµητος, Βέροια, Απόλλων Καλαµαριάς υποβιβάστηκαν στην Β’ Εθνική.  

Όσον αφορά το σύστηµα διεξαγωγής, στο πρωτάθληµα εγκαινιάστηκαν για 
πρώτη φορά τα Play-offs που έδωσαν κίνητρο στις οµάδες να διεκδικήσουν τη νίκη 
µέχρι και την τελευταία αγωνιστική βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα και την 
αξιοπιστία του πρωταθλήµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 1 – Μεγαλύτερη προσέλευση τελευταίων 15 ετών 
 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ 2006-07 2007-08

ΓΚΟΛ   (ΑΥΤΟΓΚΟΛ) 555(18)  561 (18)
ΤΕΛΙΚΕΣ 5673 5822
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 2317 2413
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ  5324 8656
ΦΑΟΥΛ 9724 10230
ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΠΑΣΕΣ 22594 22426  

 
Table 2 - Στατιστικά Αγώνων SL 2007-08 
 
 

1.566,592 
(ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ)
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ΙΙΙ. Οικονοµικά αποτελέσµατα 
Η ∆ιεύθυνση Marketing κινήθηκε µέσα στα πλαίσια του προϋπολογισµού της και 
κατάφερε να µειώσει αισθητά το κόστος λειτουργίας της σε σχέση µε την πρώτη 
χρονιά.  Πιο συγκεκριµένα το συνολικό κόστος λειτουργίας µειώθηκε κατά 33% 
(Table 10) διασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.  Συγχρόνως 
πέτυχε συµφωνίες και συνεργασίες που απέφεραν έσοδα στον συνεταιρισµό. 
 

 

Table 3 - Χορηγίες 
 
Συνεργάτες Τύπος Συνεργασίας

LA VIE Ασφαλιστική κάλυψη
EXPRESS HOLIDAYS Ταξιδιωτικά πακέτα

TSALIS GRAPHIX
∆ιαφηµιστικές κατασκευές και 
γραφιστικές ανάγκες

SPECTATHLON Ενδοεπικοινωνία διαιτητών
REPORTER IMAGES Φωτογραφική κάλυψη  
Table 4 – Συνεργασίες 
 
 
 
Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
Ι. Ανάλυση Αγοράς 
Η ∆ιεύθυνση Marketing από την αρχή της χρονιάς κατέγραψε όλες τις εµπορικές 
δραστηριότητες γύρω από το ποδόσφαιρο εντός και εκτός Ελλάδος, αξιολογώντας τις 
διαθέσεις της αγοράς και τις επενδυτικές τάσεις.  Συγκεκριµένα αξιολογήθηκαν οι 
κλάδοι και οι εταιρείες που συνεργαστήκαν µε οµάδες και άλλα πρωταθλήµατα.  
Σκοπός ήταν να γίνει πιο συγκεκριµένη η προσέγγιση προς τοµείς της αγοράς που 
µπορούν να αποτελέσουν τους επόµενους συνεργάτες της SL.  Παράλληλα 
παρατηρήθηκε η απουσία κλάδων και οργανισµών που δεν εµπλέκονται στον 
αθλητισµό και  µπορούν να ανοίξουν τις προοπτικές µας στην αγορά.  Πιο ειδικά: 

• Ενηµέρωση για χορηγικά προγράµµατα και χορηγικές εφαρµογές άλλων 
λιγκών και αθληµάτων και κορυφαίων market leaders του εξωτερικού. 

• Επικοινωνία µε συναδέλφους και οµολόγους άλλων λιγκών και οργανισµών 
που γνωρίσαµε σε συµµετοχές σε συνέδρια και επισκέψεις στο εξωτερικό την 
προηγούµενη σεζόν. 

Χορηγός 
ΟΠΑΠ 
NIKE 
Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία 
ΟΠΑΠ (Play Offs) 
PWC 
Cybex 
Intersport 
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• Παρακολούθηση διεθνών τεκταινοµένων στο αθλητικό marketing µέσω 
websites, newsletters, περιοδικού τύπου, συνδροµών σε ειδικά κλαδικά 
έντυπα και συµµετοχή σε συνέδρια και forum. 

• ∆ηµιουργία προτάσεων και παρουσίαση καινοτοµιών και νέων εφαρµογών 
branding, προβολής, µιντιακής κάλυψης. 

 
 
ΙΙ. Μέθοδος και Στρατηγική προσέγγισης 
Κατά την φετινή χρονιά έγινε στοχοποίηση της αγοράς επιλέγοντας εταιρείες βάση 
κριτηρίων που ευνοούν την δυνατότητα συνεργασίας.  Ξεκινήσαµε κάνοντας 
κατάρτιση λιστών πιθανών και υποψήφιων χορηγών SL.  ∆ηµιουργήσαµε χορηγικά 
πακέτα διαφορετικών επιπέδων προβολής και οικονοµικής αξίας ανάλογα και µε τις 
ανάγκες της κάθε εταιρείας.  Κατόπιν παρουσίασης προς την διοίκηση της SL και τις 
ΠΑΕ-µέλη προχωρήσαµε στην  κατασκευή των παρουσιάσεων, και των έντυπων και 
ηλεκτρονικών χορηγικών πακέτων. Επιτύχαµε συµφωνίες µε έναν µέγα 
χορηγό(ΟΠΑΠ) και τρείς υποστηρικτές(ΙNTERSPORT, CYBEX, AMSTEL).   
 
 
 
ΙΙΙ. Κίνητρα συνεργασίας 
∆ηµιουργήσαµε ένα προηγούµενο που θα προσελκύσει νέους επενδυτές στο 
ποδόσφαιρο.  Με την δυναµική προβολή και σύνδεση των χορηγών µε το άθληµα και 
την αναµόρφωσή του συµβάλαµε στην µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της χορηγίας 
τους για να προβληθούν όσο το δυνατόν αποδοτικότερα.  Η Super League χρειάζεται 
να προτρέψει τους χορηγούς να πιστέψουν στην αναµόρφωση του ποδοσφαίρου και 
να γίνουν αρωγοί συµβάλλοντας ενεργά στη νέα προσπάθεια, ενώ παράλληλα  να 
δηµιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών που θα συνδεθεί µε το ποδόσφαιρο και θα 
στηρίξει την περεταίρω ανάπτυξή του. 
 
 
ΙV. Παρουσία στα γήπεδα 

• Παρουσία και εκπροσώπηση της SL σε κάθε αγωνιστική, στα γήπεδα της SL, 
σε όλη την Ελλάδα (περισσότερα από 130 παιχνίδια).  

• Παρουσία σε φιλικά, διεθνή και άλλα παιχνίδια εκτός διοργάνωσης SL. 
• Παρουσία στα γήπεδα πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, πριν από 

την έναρξη των Play-offs, και όποτε εκρίθη απαραίτητο για αυτόψία ή λόγω 
ανακατασκευών ή αντικατάστασης υλικού. 
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Γ. Αποτελέσµατα 
Ι. Play-offs ΟΠΑΠ 
∆ιοργανώθηκαν επιτυχώς τα Play-offs µε την αρωγή του ΟΠΑΠ και 25 
υποστηρικτών προσθέτοντας περισσότερα παιχνίδια, αγωνιστικό ενδιαφέρον, 
προβολή νέων χορηγών, και εισροή επιπλέον εσόδων.   Σε διάστηµα τριών ηµερών µε 
ιδιαίτερη ευελιξία ανακατασκευάστηκαν όλες οι παροχές (πινακίδες, σήµανση 
γηπέδου) ενώ έγινε έλεγχος των παροχών στη διάρκεια όλων των αγώνων µε την 
παρουσία στελεχών της διεύθυνσης Marketing. Αναλυτικά επετεύχθησαν: 

• Χορηγία ΟΠΑΠ (Ονοµασία Play-Offs) 
• Επετεύχθη συµφωνία µε 25 εταιρίες/υποστηρικτές οι οποίες έναντι αγοράς 

τηλεοπτικού χρόνου έλαβαν τις εξής παροχές: 
• Τηλεοπτικό διαφηµιστικό χρόνο 
• Σήµανση στο εσωτερικό του γηπέδου 
• Σήµανση εξωτερικά του γηπέδου  
• Σήµανση στην µικτή ζώνη 
• Προβολή στο site της Super League 

• Από την ∆ιεύθυνση Marketing δηµιουργήθηκαν χορηγικά πακέτα 
συνεργασίας µε αναλυτική παρουσίαση των παροχών και των προνοµίων που 
προσφέρονται.  

• Για την υλοποίηση του branding στα γήπεδα σε πολύ σύντοµο χρονικό 
διάστηµα, χρειάστηκε στενή συνεργασία µε τον κατασκευαστή µας, αποστολή 
στελεχών µας στα γήπεδα για την επισκευή και επιτήρηση των παροχών προς 
τους χορηγούς, και στενή συνεργασία µε τους υπευθύνους marketing των 
οµάδων που συµµετείχαν στα play-offs. Επίσης υπήρξε συνεργασία για την 
διαρκή ενηµέρωση του site µας, την δηµιουργία τηλεοπτικών γραφικών, και 
την φωτογραφική κάλυψη των αγώνων. 
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II. Κλήρωση Πρωταθλήµατος 
 
Τον Ιούλιο έγινε η κλήρωση του πρωταθλήµατος στο Ηράκλειο-Κρήτης σε ζωντανή 
τηλεοπτική µετάδοση.  Για της ανάγκες της εκδήλωσης έγιναν µια σειρά από 
ενέργειες για την επιτυχηµένη προβολή: 
 

•  9 Χορηγοί κλήρωσης 
 
•  Στήσιµο αίθουσας εκδήλωσης 

 
•  Συνεργασία µε τηλεοπτικό συνεργείο για την επίτευξη καλύτερης δυνατής 

τηλεοπτικής εικόνας 
 

•  Θέµατα χωροθέτησης και δηµοσίων σχέσεων  
 

•  Branding SL 
 

•  Logistics 
 

•  Σήµανση χώρων ξενοδοχείου 
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IΙΙ. Brand Identity 
∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην εικόνα της SL στα γήπεδα και τον τύπο.  Για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα επετεύχθη η χρησιµοποίηση κοινής τηλεοπτικής εικόνας στις  
µεταδόσεις, και  χρησιµοποιήθηκε  RECOGNITION CAMPAIGN προβάλλοντας 
τους χορηγούς στην έναρξη και τη λήξη µετάδοσης κάθε αγώνα. Παράλληλα µέσω 
του website και του γραφείου τύπου, επικοινωνήσαµε τα λογότυπα της φετινής 
χρονιάς που χρησιµοποιήθηκαν από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.  ∆όθηκε 
µεγάλη σηµασία στην προβολή του εµβλήµατος της SL και των χορηγών της, µε 
σκοπό την σύνδεση του ποδοσφαιρικού κοινού µε τον θεσµό. 
 
ΙV. Οµοιογενής τηλεοπτική εικόνα 
Στην διάρκεια του Πρωταθλήµατος και των  Play-offs έγινε συνδυασµένες επαφές µε 
τηλεοπτικούς σταθµούς για να παρουσιαστεί  οµοιογενής τηλεοπτική εικόνα.  
Συναντηθήκαµε µε τους 2 σταθµούς (ΕΡΤ, Super Sport) που προέβαλαν κατά κύριο 
λόγο τους αγώνες µας, και εξασφαλίσαµε την χρησιµοποίηση του κοινού λογότυπου 
του πρωταθλήµατος στα γραφικά των µεταδόσεων.  Το αποτέλεσµα µε την 
χρησιµοποίηση ενιαίων γραφικών στις µεταδόσεις των αγώνων, σήµα replay, και 
trailer έναρξης και λήξης µετάδοσης (για πρώτη φορά στην Ελλάδα), ήταν η 
µεταδόσεις να αποκτήσουν ταυτότητα SL που σε συνδυασµό µε την σήµανση των 
γηπέδων πέρασε στον κόσµο την εταιρική µας εικόνα.  Σηµαντικό παράγοντα έπαιξε 
επίσης στην ταύτιση και την ανάδειξη των χορηγών µας µε το προϊόν.  Ο φίλαθλος 
γνωρίζει πλέον το προϊόν της SL και ταυτίζεται µε την διοργάνωση πιο εύκολα µέσα 
από την προβολή στην τηλεόραση.  
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V. Ευελιξία στην υλοποίηση των χορηγικών προγραµµάτων 
 Η SL περιόρισε το κόστος λειτουργίας µε την σχολαστική ενασχόληση στην 
υλοποίηση των προγραµµάτων της.  Παρουσίασε ευελιξία στην υλοποίηση των 
υποχρεώσεων σε πολύ στενό χρονικό διάστηµα.  Είχε παρουσία σαν ∆ιεύθυνση 
marketing σε περισσότερους από 130 αγώνες επιβλέποντας, αξιολογώντας και 
διορθώνοντας τα όποια προβλήµατα προέκυψαν.  Παράλληλα εξυπηρέτησε την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο των απεσταλµένων των χορηγών µας όπου αυτοί 
παραβρέθηκαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VI. ∆ιαχείριση Website – ∆ιπλασιασµός Επισκεπτών 
Αξιοποιώντας την δυναµική του website προβάλαµε την εικόνα που θέλαµε, µε τους 
χορηγούς και υποστηρικτές µας, τα αποτελέσµατα αγώνων και ειδησεογραφία από τις 
χορηγικές µας δραστηριότητες και τις συνεργασίες.  ∆ηµιουργήθηκε χορηγική 
ενότητα που προβάλει τους χορηγούς και τα διαφηµιστικά τους trailer, ενώ 
παρουσιάζει παράλληλα και µια προς µια τις χορηγικές παροχές.  Αξιοποιώντας την 
δυναµική του διαδικτύου, το site της SL παρουσίασε διπλασιασµό (άνοδος 100%) 
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στα νούµερα επισκεψιµότητας τόσο ανά µέσο όρο όσο και συνολικά µέσα στη 
χρονιά.  Συνολικά η ιστοσελίδα µας  κατέγραψε από τον Αύγουστο 2007, 1.076.330 
επισκέπτες έναντι 506.109 την περυσινή αντίστοιχη περίοδο. Κατά µέσο όρο είχαµε 
107.330 επισκέπτες το µήνα έναντι 50.109 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά την 
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου( 10 µήνες). Ιδιαίτερη άνοδο παρουσιάζουν τα 
νούµερα επισκεπτών κατά την διάρκεια των αγώνων το Σαββατοκύριακο. Κατά µέσο 
όρο κάθε επισκέπτης µπαίνει σε 20 µε 25 ιστοσελίδες της SL, κάτι που καταδεικνύει 
την ποιότητα του περιεχοµένου της ιστοσελίδας µας. 
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Table 7 - Αύξηση 100% στην επισκεψιµότητα στην ιστοσελίδα SL 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ SL 

 
 
 
 

Super League 2006 - 2007 
 

 
 
 
 
 
 

Super League 2007 - 2008 
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VII. Κοινωνική Ευθύνη 
Μια σηµαντική παράµετρος της φετινής χρονιάς για την SL ήταν και η έµφαση που 
δόθηκε στο κοινωνικό προφίλ της εταιρείας. Συνεργαστήκαµε µε το ΕΣΚΑΝ πάνω 
στο doping, µε τακτικούς ελέγχους και ενηµερωτικές εκστρατείες, και µε την FARE 
και τον ∆ήµο Αθηναίων για την ευαισθητοποίηση κατά του Ρατσισµού. 
Η ευαισθητοποίηση της SL στα κοινωνικά θέµατα βοήθησε πολύ όχι µόνο 
προβάλλοντας επίκαιρα µηνύµατα µέσω των γηπέδων, αλλά και στην γενικότερη 
εικόνα του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Τέλος το κοινωνικό πρόσωπο της SL συνδέθηκε 
και στην δράση κατά του ΑIDS σε συνεργασία µε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην 1η 
αγωνιστική. 
 
 
1. ΕΣΚΑΝ  

H Super League σε συνεργασία µε το ΕΣΚΑΝ και στα πλαίσια της 
καταπολέµησης του ντόπινγκ και της προστασίας των ποδοσφαιριστών, διενήργησε 
κατά την φετινή περίοδο περισσότερους από 1000 ελέγχους ντόπινγκ.  Από αυτούς 
τους ελέγχους οι  892 έγιναν εντός αγώνων ενώ 134 πραγµατοποιήθηκαν εκτός 
αγώνων σε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο πρωτάθληµα.  Πιο αναλυτικά κατά 
την διενέργεια των ελέγχων έγιναν δειγµατοληψίες 778 δειγµάτων ούρων και 248 
δειγµάτων αίµατος.  Ελέγχθηκαν όλες οι οµάδες στο πρωτάθληµα εντός και εκτός 
αγώνων ενώ παράλληλα έγιναν και ενηµερωτικές επισκέψεις από επιστηµονικά 
κλιµάκια στα προπονητικά κέντρα των οµάδων κατά την διάρκεια της αγωνιστικής 
περιόδου  

Σε συνεργασία µε το Υφυπουργείο Αθλητισµού, και το Εθνικό Συµβούλιο 
Καταπολέµησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) διοργανώθηκε το Σεπτέµβριο στη Θεσσαλονίκη 
ηµερίδα, µε θέµα «Ισχυρή συµµαχία κατά του ντόπινγκ στο ποδόσφαιρο».  Η 
συγκεκριµένη ηµερίδα στόχευσε στην ενηµέρωση του κόσµου του ποδοσφαίρου 
πάνω σε θέµατα διαδικασιών για την καταπολέµηση του ντόπινγκ προς όλους όσους 
ασχολούνται µε το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο (αθλητές, τεχνικό και υποστηρικτικό 
επιτελείο, παράγοντες, δηµοσιογράφοι). Αναπτύχτηκαν και θα συζητήθηκαν ειδικά 
θέµατα που σχετίζονται µε το ντόπινγκ και τις διαδικασίες των σχετικών ελέγχων.  
 
 
 
 

 
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΟΠΑΠ 
PLAY-
OFFS 
OΠΑΠ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΥΡΑ 596 48 134 778 
ΑΙΜΑ 244 4 ---- 248 
ΣΥΝΟΛΟ 840 52 134 1026 
 
 
Table 11 - Έλεγχοι Doping 2007-08 

 ΕΛΕΓΧΟΙ DOPING SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α 2008 
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2. ΒΙΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
 
Κατά την διάρκεια της πανευρωπαϊκής  ηµέρας κατά του Ρατσισµού, σε συνεργασία 
µε την FARE και τον ∆ήµο Αθηναίων(για την ευαισθητοποίηση του φίλαθλου 
κοινού), έγιναν σε όλα τα γήπεδα εκδηλώσεις πριν την έναρξη των αγώνων της 6ης 
αγωνιστικής.  Ολόκληρη η αγωνιστική (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ξάνθη, 
Τρίπολη, Βέροια) αφιερώθηκε στην εκδήλωση της FARE µε όλους τους παίκτες και 
τα παιδιά στα γήπεδα να φοράνε µπλουζάκια και να κρατάνε πανό µε αντιρατσιστικά 
µηνύµατα δείχνοντας Κόκκινη Κάρτα στο Ρατσισµό. 
Νωρίτερα στην Αθήνα, ο ΟΝΑ σε συνεργασία µε την “e-filathlos” διοργάνωσε 
τουρνουά ποδοσφαίρου µε τη συµµετοχή  αγοριών και κοριτσιών –ελλήνων και 
αλλοδαπών- από σχολεία του 3ου ∆ιαµερίσµατος της Αθήνας, µε σκοπό να αναπτύξει 
µέσω του αθλητισµού ατµόσφαιρα αλληλεγγύης και να συνδράµει στην εκτίµηση του 
ως έκφραση πολιτισµού και µέσου για την καταπολέµηση των διακρίσεων και του 
ρατσισµού. 
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3. ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS
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APPENDIX I 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 15 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

1992-93 1.499.202 

1993-94 1.136.089 

1994-95 1.264.582 

1995-96 1.311.208 

1996-97 1.364.738 

1997-98 1.371.557 

1998-99 1.264.373 

1999-00 1.240.068 

2000-01 841.521 

2001-02 1.024.186 

2002-03 775.333 

2003-04 679.799 

2004-05 1.325.635 

2005-06 1.273.532 

206-07 1.485.000 

2007-08 1.566.592 
 
 
 

Table 12 – Την αγωνιστική περίοδο 2007-08 σηµειώθηκε η µεγαλύτερη πώληση 
εισιτηρίων τα τελευταία 15 έτη. 

 
 
 
 

 


