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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ι.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
Η Εμπορική Διεύθυνση της Super League βασίζει τις ενέργειες της πάνω σε τρεις 

άξονες: 

 
Α.  Ευκαιρίες αύξησης εσόδων/μείωσης εξόδων 

 
Πρωταρχικός στόχος του εμπορικού τμήματος της Super League είναι η αναζήτηση 

νέων τρόπων ανάπτυξης και εμπορικών συνεργασιών με σκοπό την αύξηση των 

εσόδων και την μείωση των εξόδων του Συνεταιρισμού. 

 
Σε μια προσπάθεια εξασφάλισης μείωσης άμεσων και έμμεσων εξόδων των 

Π.Α.Ε./μελών της, η Super League προσέγγισε 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 για την απόκτηση υποστηρικτών 

δίνοντας κάποια, εφικτά ανταποδοτικά οφέλη εντός και εκτός γηπέδων.  

 
Β.  Υλοποίηση παροχών των χορηγών της SUPER LEAGUE 

 
Συστηματική παρακολούθηση και υλοποίηση όλων των παροχών των χορηγών της  

Super League σε συνεργασία με τα τμήματα marketing των ομάδων/μελών της.   

Το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ της Super League προσφέρει μια δυνατή πλατφόρμα για 

συνεπή προβολή εμπορικών σημάτων των χορηγών/υποστηρικτών όπου υλοποιήθηκε 

με τους παρακάτω τρόπους:  

 
• Λεπτομερή καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων για την προσαρμογή των 

υλικών σηματοποίησης  στις συνθήκες που επικρατούν σε αυτές. 

 
• Αξιοποίηση των χορηγικών δυνατοτήτων για την καλύτερη  και αρτιότερη 

υλοποίηση των παροχών των χορηγών του Πρωταθλήματος έχοντας πάντα 

υπόψη και τις υποχρεώσεις των ομάδων απέναντι στους δικούς τους 

χορηγούς. 

 



 

• Ακολουθήθηκε ένα συνεπές σύστημα προβολής εμπορικών σημάτων πάντα σε 

συνεννόηση και συνεργασία με τα τμήματα marketing των ομάδων/μελών της 

Super League. 

 
• Απαραίτητη προϋπόθεση:  Σταθερότητα και Ομοιομορφία μέσα στα γήπεδά 

της SUPER LEAGUE. 

 
• Ακολουθήθηκε προγραμματισμός  ώστε να υπάρχει ασφάλεια της γενικής 

προσπάθειας των τμημάτων marketing. 

 
• Διαχείριση των εμπορικών σημάτων συστηματικά με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα 

γήπεδα για την παροχή ενός προϊόντος υψηλών προδιαγραφών.  

 
 

Γ.  Αναγνωσιμότητα Σήματος Super League (Brand identity/brand 

Awareness)  

 
H Super League βρίσκεται μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην κατηγορία 

«θέαμα και ψυχαγωγία», όπου οφείλει να διεκδικεί μια βελτιωμένη εικόνα του 

προϊόντος της, καλύτερη εικόνα στα γήπεδα, έσοδα από χορηγίες και από τηλεοπτικά 

δικαιώματα όπου το marketing και η επικοινωνία συμβάλλουν για την επιτυχία των 

στόχων της.   

 
Η σωστή προβολή των δραστηριοτήτων της Super League συνδράμει στην ακόμα 

καλύτερη προβολή του προϊόντος της.  

 
• Βασικός παράγοντας προώθησης προϊόντος και της φήμης του 

• Δημιουργία «καθαρότερου» ποδοσφαιρικό περιβάλλοντος  

• Αναβάθμιση του προϊόντος του ποδοσφαίρου 

• Ισχυροποίηση των εμπορικών σημάτων των ομάδων και των  χορηγών 

τους 

• Αύξηση της εμπορικής αξίας του πρωταθλήματος έτσι ώστε να 

αυξηθούν και οι εμπορικές συνεργασίες  

 

 

 

 

 

 



 

Η αναβάθμιση του προϊόντος μας βασίζεται στη: 

 
• συλλογική δουλειά 

• στη συνεργασία μεταξύ των ομάδων και της διοργανώτριας αρχής 

• στους κοινούς στόχους που βασικότερος όλων είναι να συμμετέχουν οι 

ομάδες/μέλη μας  στο πιο δημοφιλή πρωτάθλημα της χώρας 

 
ΙΙ.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2009 – 2010 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ/BRANDING 

• Εφαρμογή του υλικού σηματοποίησης προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες 

κάθε εγκατάστασης. 

• 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. 

• Εβδομαδιαίος έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή των χορηγικών παροχών σε 

όλα τα γήπεδα. 

• Εβδομαδιαία ενημέρωση στους χορηγούς με φωτογραφικό υλικό. 

• Αποστολή απολογιστικών εκθέσεων σε χορηγούς/υποστηρικτές μετά από κάθε 

διεξαγωγή διοργάνωσης. 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

• Επικοινωνία και συνεργασία με διεθνείς φορείς (EPFL). 

• Συνεχής επικοινωνία με ομάδες για αντικατάσταση υλικού σε περίπτωση 

βλαβών και κάλυψη αναγκών. 

• Συνεχής επικοινωνία με χορηγούς για επίλυση προβλημάτων που τυχόν 

προκύπτουν. 

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

σωστά υλικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• 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. 

• 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 διαφόρων γεγονότων καθώς και την παρουσία ποδοσφαιριστών σε 

αυτά.  

• Διαπραγματεύσεις με εταιρείες διαχείρισης διαφημιστικών πινακίδων για την 

προβολή της ΟΠΑΠ καθώς και των ΝΟVA και ΣΚΑΙ.  

• Συνεργασία με φωτογραφικό πρακτορείο τόσο για την φωτογραφική κάλυψη 

των αγώνων (και παροχών των χορηγών) όσο και σε διάφορες άλλες 

ευκαιρίες (εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου, 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 την εταιρεία CHOOSE για την πώληση του VIRTUAL 

τηλεοπτικού χρόνου 

• Διεξαγωγή 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. 

• Ανανέωση της ιστοσελίδας της Super League με προδιαγραφές για προβολή 

χορηγών/υποστηρικτών της Super League . 

• Επικοινωνία με εταιρείες κατόχους πατεντών για πιθανή μελλοντική 

συνεργασία ώστε να προβάλλονται τα προϊόντα της Super League. 

• Συνεργασία με ΠΣΑΠ, τηλεοπτικούς σταθμούς και διαφημιστικές εταιρείες για 

την αξιοποίηση των ενεργειών MVP και BEST GOAL. 

 

 

 

 



 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

• Συνεννόηση με την εταιρεία κατασκευής πινακίδων ώστε να τυπωθούν σωστά 

τα υλικά σηματοποίησης των γηπέδων. 

• Συχνή επικοινωνία με την εταιρεία κατασκευής των Τροπαίων της Super 

League (Ανδρών, Κ21, Κ17) για την παραγωγή του και την παράδοση του. 

• Συχνή επικοινωνία με την εταιρεία κατασκευής των Μεταλλίων της Super 

League (Ανδρών, Κ21, Κ17) για την παραγωγή τους και παράδοσή τους. 

• Παραγωγή και τοποθέτηση υλικών σηματοποίησης (branding) για τις ανάγκες 

τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Κ17. 

• Δημιουργία χορηγικών προτάσεων για την ανεύρεση χορηγών ή και 

συνεργατών σε διάφορους κλάδους. 

• Συνεργασία σε επίπεδο Υποστηρικτή με την εταιρεία ένδυσης ROLLMANN. 

• Συνεργασία με διαφημιστικές εταιρείες για την ανεύρεση χορηγών των Play- 

Offs. 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ  

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

προβολή χορηγών. 

• Συμμετοχή στις ετήσιες ενημερωτικές συναντήσεις με τις ΠΑΕ Μέλη της Super 

League.  

• Προσθήκες νέων κανονισμών στην προκήρυξη του Πρωταθλήματος βάσει των 

αναγκών που προκύπτουν. 

• Επισκέψεις σε όλα τα γήπεδα των ΠΑΕ Μελών της Super League πριν την 

έναρξη του πρωταθλήματος αλλά και κατά τη διάρκεια για καταγραφή 

πιθανών προβλημάτων που αφορούν στον τομέα του marketing.   

• Εβδομαδιαία διαχείριση και αποστολή εισιτηρίων και προσκλήσεων όλων των 

ομάδων προς τους χορηγούς. 

• Συμμετοχή στη λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Αγώνων (Κ.Ε.Α). 

• Δημιουργία ειδικού manual ώστε να γίνεται σωστή τοποθέτηση όλων των 

υλικών σηματοποίησης από τις ομάδες. 

• 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. 

• Δημιουργία και επιμέλεια εταιρικών δώρων της Super League. 



 

• 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. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 – 2010 

 

Ι.  ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε  

Συνεχίστηκε για άλλη μια χρονιά η χορηγία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Μέγα Χορηγού του 

Πρωταθλήματος της Super League και των Play Offs και των Πρωταθλημάτων 

υποδομής κάτω των 21 (Κ21) και κάτω των 17 (Κ17).   

 
Μέσα από συντονισμένες δράσεις με τις Π.Α.Ε. μέλη της Super League  καθώς και τη 

λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Αγώνων βελτιώθηκαν τα ανταποδοτικά οφέλη του 

χορηγού.  Η συνεχείς επικοινωνία με την ΟΠΑΠ Α.Ε., η συνεργασία με τους ελεγκτές 

της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο έλεγχος των συντονιστών της Super League είχε ως αποτέλεσμα 

την αρτιότερη και συστηματική υλοποίηση των παροχών του Μέγα χορηγού.   

 
Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου στάλθηκαν εβδομαδιαία DVD με οπτικό 

υλικό των παροχών από κάθε γήπεδο για την τεκμηρίωση υλοποίησης των 

συμβατικών υποχρεώσεων.  Αποστολή εισιτηρίων σε ανά την Ελλάδα συνεργάτες της 

ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Βάσει σύμβασης η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνεται για επιπλέον δράσεις της Super League 

δίνοντας έτσι την ευκαιρία να εμφανίζεται ως Μέγας χορηγός.  Φέτος, με την ευκαιρία 

της επετείου των 50 χρόνων της Α’ Εθνικής υλοποιήθηκε επιπλέον χορηγία  της 

ΟΠΑΠ Α.Ε. με αξιόλογα και μετρήσιμα ανταποδοτικά οφέλη.   

 
Αποστολή απολογιστικών εκθέσεων που συνοδεύονται από φωτογραφικό και 

οπτικοακουστικό υλικό αποστέλλονται στην ΟΠΑΠ μετά από κάθε διοργάνωση.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NIKE  

 

Η αγωνιστική περίοδος  2009 – 2010 ήταν η τέταρτη και η τελευταία χρονιά 

συνεργασίας με την ΝΙΚΕ HELLAS βάσει της αρχικής σύμβασης.  Η συνεργασία κατά 

τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ήταν πάρα πολύ καλή και με πολύ καλό 

προγραμματισμό μεταξύ NIKE & Super League  έγινε η παράδοση μπαλών σε όλες τις 

ομάδες.  Επιπλέον υλικό στάλθηκε στις ομάδες τόσο για τις προπονήσεις τους όσο και 

για τους αγώνες PLAY OFFS ΟΠΑΠ.   

 
Κατόπιν αιτήματος της ΝΙΚΕ, κατά τους μήνες Δεκεμβρίου 09 και Ιανουαρίου 10 

υπήρχε αποκλειστική χρήση της μπάλας NIKE Hi-vis (υψηλής χρωματικής αντίθεσης, 

κίτρινη-μωβ) κατά την προθέρμανση και σε όλους τους αγώνες των ομάδων.   

Ανεστάλησαν 70 τεμάχια σε κάθε ομάδα. 

  
Δεν υπήρχαν κέρδη από την πώληση της επίσημης μπάλας του πρωταθλήματος 

(royalties 10% επί του συνόλου)  καθώς η μητρική εταιρεία ΝΙΚΕ επέλεξε να μη 

βγάλει στην Ελληνική αγορά μπάλα με το λογότυπο της Super League. Αυτή είναι μια 

απόφαση που ισχύει και για άλλες Ευρωπαϊκές Λίγκες.   

 
Τα ανταποδοτικά οφέλη προς την ΝΙΚΕ υλοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.   

Τον Δεκέμβριο 09 διεξήχθησαν συναντήσεις μεταξύ NIKE & Super League εκδήλωση 

ενδιαφέροντος της ΝΙΚΕ για τη συνέχιση της συνεργασίας καθώς και  

επαναδιαπραγμάτευση.   Μετά από έρευνα αγοράς, συμφωνήθηκε η συνέχιση της 

συνεργασίας με την ΝΙΚΕ για 1 + 1 χρόνια.   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

PANINI 

 
Η Super League σε συνεργασία με την εταιρεία 

PANINI κυκλοφόρησε και για την αγωνιστική 

περίοδο 2009 - 2010 το επίσημο συλλεκτικό 

άλμπουμ του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ.  Το νέο 

άλμπουμ, περιλαμβάνει και τους ποδοσφαιριστές, οι 

οποίοι μετακινήθηκαν σε ομάδες της Super League 

κατά τη διάρκεια της μετεγγραφικής περιόδου του 

καλοκαιριού. 

Το φετινό άλμπουμ που αποτελεί πηγή εσόδων από 

την πώληση των δικαιωμάτων (Royalties) βγήκε 

στην Ελληνική αγορά την εβδομάδα 16/11/09 

καθώς και φακελάκια με αυτοκόλλητα όλων των ομάδων της Super League για την 

αγωνιστική περίοδο 2009 – 2010 στα περίπτερα και σε καταστήματα με ψιλικά είδη.   

Με τη συνεργασία των ομάδων, προχώρησε η φωτογράφιση όλων των 

ποδοσφαιριστών το καλοκαίρι 2009 η οποία και υλοποιήθηκε μέσα σε δύο εβδομάδες 

μόνο.    

 
Πρόθεση τόσο της Super League όσο και της PANINI ήταν το φετινό άλμπουμ να 

κυκλοφορήσει όσο γίνεται νωρίτερα για ακόμα καλύτερη προβολή και προώθηση του 

προϊόντος.  Όπως και πέρσι έτσι και φέτος υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση σε πολλούς 

φιλάθλους κάθε ηλικίας.  Σε αναφορά που μας έγινε από την εταιρεία PANINI, το 

album της SUPER LEAGUE, σε σύγκριση με ανάλογο album του Champions League, 

είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση και ζήτηση.    

 

 

 

 

 



 

 

 

LA VIE ASSURANCES 

Επίσημος Υποστηρικτής Ασφαλιστικής Κάλυψης του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ.  

 
Ανανέωση συνεργασίας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μεταξύ LA VIE και Super League 

στην ασφάλιση των ποδοσφαιριστών.  Η LA VIE ASSURANCE εξειδικεύεται στις 

ασφαλίσεις Υγείας και έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία και τον αναγκαίο 

επαγγελματισμό ώστε να ασφαλίζει και να διαχειρίζεται  δύσκολους κινδύνους όπως 

αυτός της κάλυψης Ατυχημάτων και Ασθένειας αθλητών. 

 
H ασφαλιστική δραστηριότητα της LA VIE είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

υποστήριξη των Νοσοκομείων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, τα νοσοκομεία του 

οποίου παρέχουν πολύτιμες και μοναδικές υπηρεσίες με άριστο επιστημονικό 

δυναμικό από καταξιωμένους γιατρούς κάθε ειδικότητας, άρτια εκπαιδευμένο 

νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό και υψηλού επιπέδου 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. 

 
Στην περίπτωση της Super League όπως και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει 

αναγκαιότητα Πανελλαδικής κάλυψης οι καλύψεις επεκτείνονται και σε Νοσοκομείο 

εκτός Ομίλου Ιατρικού Αθηνών (μη συμβεβλημένα νοσοκομεία) που λειτουργούν 

στον οικείο Νομό. 

 
Οι καλύψεις που προσφέρονται μέσω του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της  Super 

League που ανανεώνεται για τρίτη χρονιά, παρέχουν  ευρύτατη προστασία 

Ατυχημάτων και Ασθενειών για τους ποδοσφαιριστές, που περιλαμβάνουν: 

Παροχές Απώλειας Ζωής, Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας,  

Μόνιμη Επαγγελματική Ανικανότητα από οποιαδήποτε αιτία με ποσά κυμαινόμενα 

ανάλογα με την ηλικία. 

Πλήρη Πρωτοβάθμια (συμπεριλαμβανομένων φυσικοθεραπειών) και Δευτεροβάθμια 

περίθαλψη μέχρι ανωτάτου ετησίου ορίου € 35.000 ανά ποδοσφαιριστή  

αυξανόμενου σε  

€ 45.000 σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας. 

 
Τα έξοδα καλύπτονται κατά 100% στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία (Νοσοκομεία του 

Ομίλου Ιατρικού Αθηνών) και κατά 80% στα μη Συμβεβλημένα.   

Διεξήχθη συνέντευξη τύπου στις 22/9/08 για την ανακοίνωση της συνέχισης της 

συνεργασίας. 



 

 

ROLLMANN 

Επίσημος Υποστηρικτής Ένδυσης του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ.  

 
Στα πλαίσια της γενικότερης αναβάθμισης της εικόνας 

του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ υλοποιήθηκε η σύναψη 

συνεργασίας με την εταιρεία ανδρικής ένδυσης 

ROLLMANN η οποία παρέχει υλικό ένδυσης για το 

προσωπικό που εκπροσωπεί τη διοργανώτρια αρχή στα 

γήπεδα των ομάδων που συμμετέχουν στο 

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ.  

 
Μέσω αυτής της συνεργασίας, δίνεται η δυνατότητα να 

καθιερωθεί ένας καταλληλότερος κώδικας ντυσίματος 

του προσωπικού της Super League ώστε να 

προβάλλεται μια ενιαία αλλά και επαγγελματική εικόνα. 

 
Η συγκεκριμένη  ενδυμασία χρησιμοποιείται κατά την 

παρουσία του προσωπικού στα γήπεδα καθώς και σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις 

της Super League έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία σε κάθε εκδήλωση.   

 
Η συνεργασία διαρκεί 2 χρονιά για τις αγωνιστικές περιόδους 2009 – 2010 και 2010 – 

2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIRTUAL ADVERTISING 

Η Super League στα πλαίσια της σύμβασης της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών 

δικαιωμάτων έχει εξασφαλίσει τη διάθεση 40’’ γραφικών διαφημιστικών παραστάσεων 

(virtual advertising) ανά αναμεταδιδόμενο αγώνα. 

 
Η διάθεση αυτού του τηλεοπτικού χρόνου αποτελεί για τη Super League νέα πηγή 

εσόδων.   

 
Μετά από διαπραγματεύσεις η διάθεσή του τηλεοπτικού αυτού χρόνου απέφερε τα 

παρακάτω έσοδα για τις αγωνιστικές περίοδοι 2009 – 2010, 2010 – 2011 και 2011 – 

2012 όσο δηλαδή διαρκεί και η εκχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.  

Αναλυτικότερα:   

 
• Για το πρωτάθλημα 2009 - 2010 300.000€ προ ΦΠΑ  

• Για το πρωτάθλημα 2010 – 2011 350.000€ προ ΦΠΑ και  

• Για το πρωτάθλημα 2011 - 2012 400.000€ προ ΦΠΑ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III.  ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2009 – 2010 

 
Τον Ιούλιο έγινε η Κλήρωση του Πρωταθλήματος στην Αλεξανδρούπολη σε ζωντανή 

τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι της NOVA (FORTHNET, επίσημος χορηγός 

επικοινωνίας Κλήρωσης βάσει σύμβασης).   

 
Για τις ανάγκες της εκδήλωσης έγιναν μια σειρά από ενέργειες: 

 
• Χορηγίες (NOVA, GALANIS, EXPRESS HOLIDAYS, FORTHNET) 

• Στήσιμο και σηματοποίηση αίθουσας εκδήλωσης  

• Σηματοποίηση χώρων ξενοδοχείου 

• Συνεργασία με τηλεοπτικό συνεργείο για την επίτευξη καλύτερης δυνατής 

τηλεοπτικής εικόνας 

• Θέματα χωροθέτησης δημοσίων σχέσεων  

• Δημιουργία προωθητικού υλικού (Give away ítems) 

• Logistics 

 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκαν τα παρακάτω δώρα (giveaway ítems) 

προς τους καλεσμένους και δημοσιογράφους: 

• Επίσημο Λεύκωμα Super League 2008 – 2009 

• Μινιατούρα μπάλας ΝΙΚΕ 

• USB κάρτες 

 

Δώρα σε δημοσιογράφους 

Οι επαφές μας με εταιρείες του εξωτερικού μας έδωσε τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουμε ένα χρηστικό προϊόν (ιδιαίτερα για τους δημοσιογράφους) το οποίο 

προμηθευτήκαμε δωρεάν. 

Έτσι λοιπόν κατασκευάστηκαν 100 USB κάρτες οι οποίες πρόβαλλαν το λογότυπο της 

Super League και δόθηκαν στους δημοσιογράφους της εκδήλωσης μαζί με lanyard 

ώστε να χρησιμοποιηθούν και ως διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων.   

 

Έσοδα από Κλήρωση Πρωταθλήματος 2009 – 2010 

Πριν την διεξαγωγή της καθιερωμένης Κλήρωσης του Πρωταθλήματος έγινε 

προσπάθεια ανεύρεσης χορηγών της εκδήλωσης.  

 



 

Φέτος, αποφεύχθηκε  η μαζική αποστολή πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε διάφορες 

εταιρείες της Ελληνικής αγοράς για να προστατευτεί το προϊόν της Super League .  

Η αξία του προϊόντος μας, μετά και την συμφωνία Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών 

Δικαιωμάτων, είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλη. Θεωρήθηκε ότι η προσέγγιση προς τις 

εταιρείες/πιθανούς χορηγούς πρέπει να γίνει πιο στοχευμένα και συγκεκριμένα.    

 
Έτσι, λοιπόν, επιλέχθηκαν να προσεγγισθούν εταιρείες με τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Εταιρείες που είχαν στο παρελθόν χορηγήσει προηγούμενες Κληρώσεις. 

2. Εταιρείες που έχουν επενδύσει και προβάλλονται στο χώρο του ποδοσφαίρου. 

3. Διαφημιστικές εταιρείες με ευρύ πελατολόγιο, εταιρείες που προβάλλονται 

μέσα από τον αθλητισμό γενικότερα. 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος στάλθηκε σε συνολικά 17 εταιρείες. Υπήρχαν αρνητικές 

απαντήσεις λόγω της μείωσης των διαφημιστικών δαπανών των εταιρειών εξ αιτίας 

της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί παγκοσμίως.    

 
Αναλυτικότερα για τους παρακάτω λόγους: 

• Μείωση διαφημιστικού Budget (κυρίως) 

• Πρόθεση να σταματήσουν να προβάλλονται στο χώρο του αθλητισμού 

• Επιλογή προβολής και σύνδεσης τους μέσω άλλων αθλημάτων 

 
Συμφωνία έγινε με το ταξιδιωτικό πρακτορείο EXPRESS HOLIDAYS που, εκτός από 

χρηματικό αντίτιμο, παρείχε και έναν αριθμό αεροπορικών εισιτηρίων προς και από 

την πόλη διεξαγωγής της Κλήρωσης, Αλεξανδρούπολη. 

 
ΧΟΡΗΓΟΣ       ΑΞΙΑ  ΦΠΑ   ΣΥΝΟΛΟ 

EXPRESS HOLIDAYS (Κλήρωση) 

Μετρητά      5.000€ 950€   5.950€ 

Αεροπορικά εισιτήρια αξίας    5.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Κλήρωση Πρωταθλήματος 2009 - 2010 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΙV.  ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ Super League  

 
Δημιουργήθηκε το επίσημο Λεύκωμα της Super League με τις καλύτερες 

ποδοσφαιρικές φωτογραφίες με αξέχαστα στιγμιότυπα της χρονιάς 2008 - 2009 

απεικονίζονται στις 95 σελίδες του λευκώματος που για πρώτη φορά δημιούργησε η 

SUPER LEAUGE.   

 
Στόχος είναι να γίνει θεσμός και κάθε χρόνο να υπάρχει το ετήσιο λεύκωμα της Super 

League.Δημιουργήθηκαν 2.000 πολυτελείς εκδόσεις τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως 

δώρα σε ειδικές περιπτώσεις.   

 
• Στην Κλήρωση του Πρωταθλήματος σε καλεσμένους και δημοσιογράφους. 

• Αποστολή λευκωμάτων στις 16 Π.Α.Ε. που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα 

2008 – 2009. 

• Αποστολή λευκωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

• Αποστολή λευκωμάτων σε διάφορους συνεργάτες της Super League καθώς 

και σε ΕΠΟ, ΚΕΔ, κλπ 

• Αποστολή λευκώματος σε υποστηρικτές και συνεργάτες. 

 

Πώληση λευκώματος μέσω των μπουτίκ των Π.Α.Ε.  

Πιλοτικά το λεύκωμα τοποθετήθηκε στις μπουτίκ των Π.Α.Ε.   Μετά από επικοινωνία 

και συνεννόηση τα λευκώματα ανεστάλησαν σε όσες Π.Α.Ε. έχουν σημεία πώλησης 

επίσημων προϊόντων τους.    

Ενώ υπήρχε θετική ανταπόκριση από τους εκπροσώπους των εταιρειών, παρόλα αυτά 

τα αποτελέσματα των πωλήσεων δεν ήταν τα προσδοκώμενα.   

 

ΟΜΑΔΑ  ΜΠΟΥΤΙΚ  #ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ 

ΠΑΟΚ   ΤΟΥΜΠΑ Ε.Π.Ε. 2  

ΑΕΚ   EMPIRE 1924 A.E. 2 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ETERNAL A.E.  8 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε.  10 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙ Α.Ε.  1 

 

Πιλοτικά τοποθετήθηκαν λευκώματα και σε κεντρικό βιβλιοπωλείο του Πειραιά 

ΘΥΜΕΛΗ     3 

Σύνολο      26 τεμάχια  



 

 
Προώθηση Λευκώματος 

 
• Δημιουργία αφίσας  

• Αναρτήθηκε Banner με τη φωτογραφία του Λευκώματος συνοδευμένο από 

Δελτίο τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League (11/12/09) με 

αναφορά στις μπουτίκ των ομάδων ως σημεία πώληση.  

• Δελτίο τύπου δημοσιεύθηκε στη εφημερίδα METRO στα φύλλο της 16ης   

Δεκεμβρίου 2009. 

• Δημοσίευση για το τεύχος Ιανουαρίου του SPORTY. 

• Αναφορά στο Λεύκωμα και διάθεση τριών λευκωμάτων στους ακροατές της 

εκπομπής «ΜΕ 3 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥΣ» της  ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8 τη Δευτέρα 11/01/10.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφίσα για την προώθηση του Λευκώματος    Banner στην ιστοσελίδα της S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εφημερίδα METRO (free press)   Περιοδικό SPORTY 

 

 

Συμπέρασμα αποτελεσμάτων: 

Ακόμα ο φίλαθλος κόσμος δεν είναι έτοιμος να αγοράσει κάποιο προϊόν μέσα στο 

οποίο εμφανίζονται εικόνες ανταγωνιστικής ομάδας προς αυτούς.  

Συζητιέται η πιθανότητα πώλησής τους μέσω εκδοτικού οίκου, εφημερίδας ή μέσων 

κεντρικών μπουτίκ κάποιων ομάδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX.  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΔΩΡΑ  

 

Συλλεκτική Θήκη Καρφιτσών Πέτου (PIN BOX) 

Εκτός από το ετήσιο, επίσημο λεύκωμα της Super League 

που δόθηκε και ως δώρο σε διάφορες περιπτώσεις, 

κατασκευάστηκε ειδική συλλεκτική θήκη καρφιτσών πέτου 

όλων των ομάδων της Super League του πρωταθλήματος 

2009 – 2010.   

Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 500 αριθμημένες θήκες 

ώστε να αποτελέσουν συλλεκτική αξία.  Απεστάλησαν σε 

προέδρους και σε στελέχη των ομάδων της Super League 

αλλά και σε συνεργάτες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. 

 
Ημερολόγιο  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος δημιουργήθηκε το ετήσιο 

ημερολόγιο αποτελούμενο από φωτογραφικό  υλικό της αγωνιστικής περιόδου 2009 

– 2010.  Απεστάλησαν στις Π.Α.Ε. μέλη της Super League  αλλά και σε 

δημοσιογράφους και συνεργάτες.   

 
Χριστουγεννιάτικες Ηλεκτρονικές Κάρτες 

Δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικές Χριστουγεννιάτικες κάρτες 

στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα για τις επικοινωνιακές 

ανάγκες της Super League  . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BRAND IDENTITY  - ΤΡΟΠΑΙΟ & ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

 

Για δεύτερη χρονιά απονεμήθηκε το τρόπαιο/σύμβολο της Super League. Το σχήμα 

του έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως το τρόπαιο του 

πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Super League. Το ίδιο τρόπαιο, σε μικρότερο μέγεθος, 

απονέμεται στα δύο Πρωταθλήματα Υποδομών Κ21 και Κ17.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Κ21 & Κ17 ΟΠΑΠ 
 
Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Υποδομής ΟΠΑΠ και στις δύο 

ηλικιακές βαθμίδες (Κ21 & Κ17), αποτελούν βάση ανάπτυξης 

του Ελληνικού Ποδοσφαίρου.  Είναι μια ευκαιρία για τους 

νέους ποδοσφαιριστές να συμμετάσχουν σε μια Πανελλήνια  

διοργάνωση βάζοντας τις βάσεις για την αναρρίχησή τους στις διάφορες βαθμίδες του 

Ελληνικού ποδοσφαίρου. 

 
Και οι δύο διοργανώσεις (Κ21 & Κ17) έχουν ως κύριο στόχο την εκπαίδευση και 

ανάδειξη ταλέντων καθώς επίσης και την προετοιμασία ποδοσφαιριστών αυτών των 

ηλικιών για την μετέπειτα παρουσία τους στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. 

 

Από την περσινή αγωνιστική περίοδο μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για εξέλιξη 

της ήδη πετυχημένης διοργάνωσης των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Υποδομής, 

δημιουργήθηκε Brand Identity.  Και οι δυο διοργανώσεις έχουν τα δικά τους σύμβολα 

δηλαδή λογότυπο με νεανικά χαρακτηριστικά, μετάλλια και τρόπαιο ίδιο με αυτό του 

πρωταθλήματος των Ανδρών. 

 



 

Για την αγωνιστική περίοδο 2009 – 2010 συντάχθηκαν χορηγικά πακέτα και 

προωθήθηκαν στην αγορά για την ανεύρεση εταιρειών σε συνεργασία με διάφορες 

εταιρείες όπως SPORTS UNITED, FAIRPLAY, TAF, SPECTATHLON.  Τα χορηγικά 

πακέτα που συντάχθηκαν προωθήθηκαν σε αρκετές εταιρείες χωρίς το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.  Το γεγονός ότι οι αγώνες δεν καλύπτονται τηλεοπτικά είναι ένα 

αρνητικό στοιχείο. 

 

 

Κ17 

 
Η κατηγορία κάτω των 17 ετών (περσινή Κ18) είναι η 

μικρότερη από τις δύο κατηγορίες που διεξάγονται υπό την 

αιγίδα της Super League με την υποστήριξη της ΟΠΑΠ Α.Ε.   

 

Κλήρωση Πρωταθλήματος Νέων Κ17   

Τη Τρίτη 25 Αυγούστου 2009 διεξήχθη η κλήρωση του πρωταθλήματος νέων της 

κατηγορίας Κ17 στα γραφεία της Super League με την παρουσία πολλών 

δημοσιογράφων.  Η κλήρωση καλύφθηκε και από αρκετά τηλεοπτικά συνεργεία.  Στα 

πλαίσια της βελτίωσης της εικόνας όλων των διοργανώσεων της Super League , η 

αίθουσα σηματοποιήθηκε για τις ανάγκες της κλήρωσης.  Προβλήθηκαν τα λογότυπα 

της διοργάνωσης καθώς και τα τρόπαια των δύο κατηγοριών για τα οποία έγινε 

εκτενή αναφορά.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλήρωση πρωταθλήματος Υποδομής Κ17 ΟΠΑΠ 

 

 



 

Το Πρωτάθλημα ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 2 Μαΐου με τη 

συμμετοχή  ποδοσφαιριστών γεννημένοι από το 1992 και έπειτα.   

Η τελική φάση διεξήχθη το σαββατοκύριακο 30/4-2/5 στο Παγκρήτιο Στάδιο στο 

Ηράκλειο της Κρήτης ανακηρύσσοντας πρωταθλητή 2009 - 2010  τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ. 

Υπήρχε μεγάλη συνεισφορά του Δήμου Ηρακλείου, της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ανάπτυξης Αθλητισμού, του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού και της ΠΑΕ 

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ.  Τις βραβεύσεις του τελικού πραγματοποίησε ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

και πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Ηρακλείου κύριος Γιάννης 

Δροσίτης. 

   

Τοποθετήθηκαν υλικά σηματοποίησης για τη διεξαγωγή των αγώνων καθώς και στη 

απονομή του τροπαίου ώστε να προβληθούν τόσο ο μέγας χορηγός ΟΠΑΠ όσο και η 

ταυτότητας του τμήματος Υποδομής και της διοργανώτριας αρχής.    

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν:  

 

• σταθερές πινακίδες 

• πινακίδα παράταξης 

• πινακίδα απονομής 

• τηλεσκοπικά παράταξης και απονομής 

• σηματοποίηση πάγκων ομάδων  

• σήμανση Μικτής ζώνης με τηλεσκοπικά 

• προβολή ονομασίας διοργάνωσης και λογοτύπων στα Matrix του γηπέδου 

 

Διανεμήθηκαν διπλώματα συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές που 

συμμετείχαν στην τελική φάση της διοργάνωσης.   

 

Χορηγίες 

Συνεργασία με την εταιρεία PEPSICO – HBH παρέχοντας προϊόντα της όπως 

ισοτονικά, νερά για τους αθλητές, διαιτητές και προπονητές για το τριήμερο της 

διοργάνωσης με ανταποδοτικά οφέλη προβολής σε διάφορα υλικά σηματοποίησης.  

 

Δημοσιότητα 

Με τη βοήθεια του Δημοτικού Αθλητικού οργανισμού αλλά και της Π.Α.Ε. Εργοτέλης 

δημιουργήθηκαν αφίσες για την προβολή της διοργάνωσης που τοποθετήθηκαν σε 

καταστήματα της περιοχής.  Ταυτόχρονα ραδιοφωνικό σποτάκι παιζόταν στους 

τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.   



 

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός CRETE T.V. κάλυψε μέρος των αγώνων και 

πραγματοποίησε συνεντεύξεις ποδοσφαιριστών και προπονητών. 

Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Super League προβλήθηκε τόσο η διοργάνωση 

όσο και οι χορηγοί αλλά και συνεργάτες.  

Η διοργάνωση της τελικής φάσης του Κ17 απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια από όλους 

τους δημοσιογράφους και γενικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
VI.  BEST GOAL & MVP 
 
Οι δύο διαγωνισμοί BEST GOAL και MVP έχουν καθιερωθεί πλέον και αποτέλεσαν 

αναπόσπαστο κομμάτι της κάθε αγωνιστικής.  Χορηγός όπως και τις δύο 

προηγούμενες χρονιές η ΟΠΑΠ Α.Ε.  με διοργανωτές τη Super League και τον 

Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ).  Πολύτιμη βοήθεια του 

Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) στη διαδικασία καθώς και της 

sport.gr. 

 
O διαγωνισμός υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία όλη την αγωνιστική περίοδο με 

γνωστούς καλλιτέχνες, παράγοντες και δημοσιογράφους να κάνουν τις βραβεύσεις 

τους νικητές κάθε εβδομάδας.   

 
Πλην την καλής δημοσιότητας υπήρχε και ένα μικρό έσοδο από τις ψηφοφορίες. Στη 

Super League αναλογεί το ποσό των 2.178,20 €. 

 
Φέτος τα αποτελέσματα του διαγωνισμού MVP αποτέλεσε υλικό για τα βραβεία NOVA 

– Super League 2010 που διεξήχθησαν πρώτη φορά φέτος.   

 
 
VII. SUPER FANTASY LEAGUE (SFL) 

Από την 3η αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ άρχισε και επίσημα το 

SUPER FANTASY LEAGUE προσφέροντας μια ιδανική ευκαιρία στους «προπονητές» 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή να διαμορφώσουν την ομάδα των ονείρων τους και να 

διεκδικήσουν τίτλο και δώρα.  

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League οι φίλαθλοι με την επιθυμία να γίνουν 

έστω και ηλεκτρονικά προπονητές δήλωσαν τη συμμετοχή τους και έφτιαξαν την 

ομάδα τους με τους ποδοσφαιριστές που επέλεξαν οι ίδιοι. 

Το παιχνίδι αυτό είναι πιο έγκυρο από οποιοδήποτε άλλο, καθώς έχει τις επίσημες 

αποτιμήσεις των ποδοσφαιριστών, τα επίσημα στατιστικά, τις πρόσφατες 

μετεγγραφές και άλλα μοναδικά στοιχεία (στοιχεία που μόνο ο επίσημος φορέας του 

Πρωταθλήματος δύναται να έχει).  Είναι ανανεωμένο και βελτιωμένο σε σχέση με τη 

μορφή που είχε κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης στα PLAY OFFS 2008-2009.   



 

Η Super League συνεργάστηκε με την εταιρεία sport.gr  τόσο στην τεχνική 

υλοποίηση του παιχνιδιού όσο και στη διανομή των δώρων στους νικητές (logistics). 

Η επικοινωνία του παιχνιδιού του βασίστηκε σε:  

• Ανάρτηση δελτίου τύπου στις 11/09/09 στην επίσημη ιστοσελίδα της SUPER 

LEAGUE 

• Banner στην κεντρική ιστοσελίδα της SUPER LEAGUE 

• Banners, text links και advertorials στην κεντρική σελίδα της sport.gr 

Αποτελέσματα παιχνιδιού για τη σεζόν 2009 - 2010: 

Χρήστες (users):  54.185 

Ομάδες (teams):  30.867 

Ομάδες που ολοκλήρωσαν (completed teams):  24.822 
 

Χορηγοί / Δωροθέτες SFL 

Αμέσως μετά τη λήξη της πιλοτικής φάσης κατά την περίοδο των PLAY OFFS 2008 – 

2009 υπήρχε ο χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης για δημιουργία χορηγικής 

πρότασης του παιχνιδιού.  Η πρόταση προωθήθηκε σε διάφορες εταιρείες που 

προβάλλονται τόσο στον αθλητικό χώρο όσο και στον ηλεκτρονικό (Internet).  Λόγω 

των περιορισμών στα διαφημιστικά budgets των εταιρειών δεν υπήρχε ενδιαφέρον 

για χορηγία παρά μόνο για δωροθεσίες.  Πιο συγκεκριμένα: 

 

Δώρα Νικητών ανά αγωνιστική: 

Ο 1ος νικητής κάθε αγωνιστικής κέρδιζε Μπάλα Nike 

Ο 2ος νικητής κάθε αγωνιστικής κέρδιζε ένα λεύκωμα SUPER LEAGUE 

O 3ος νικητής κάθε αγωνιστικής κέρδιζε ένα ΣΚΑΙ βιβλίο ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 

Ο 4ος νικητής κάθε αγωνιστικής κέρδιζε ένα συμπληρωμένο άλμπουμ PANINI 

 

Δώρα Νικητών Σεζόν: 

Ο 1ος νικητής  κέρδισε  5 ημέρες / 4 νύχτες στον  Παραδοσιακό Οικισμό Σαμωνά 

Χανίων Κρήτης από Grab.gr  

Ο 2ος νικητής κέρδισε X-BOX + 4 τίτλους παιχνιδιών 

Ο 3ος και 4ος  νικητής κέρδισε από μια Δωροεπιταγή αξίας 200 € από τα Staff-Jeans 



 

 

Για τις διανομές των δώρων προς τους νικητές εξασφαλίστηκε ειδική συνεργασία  

τύπου barter με Speedex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστοσελίδα SUPER FANTASY LEAGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Super League (www.superleaguegreece.net) 

 
Ο ιστότοπος αποτελεί ένα από τα νέα μέσα που πλέον καλύπτουν τις ανάγκες 

καθημερινής ενημέρωσης.  Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας, στη διαδικτυακή επικοινωνία, Έλληνες και Ευρωπαίοι προτιμούν το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου, την 

παρακολούθηση διαδικτυακής τηλεόρασης ενώ το 8% των Ευρωπαίων και το 10% 

των Ελλήνων έχει ήδη αντικαταστήσει τα έντυπα μέσα, για την ανάγνωση ειδήσεων, 

με το διαδίκτυο. 

 
Έχοντας αυτά τα στοιχεία επενδύσαμε στη βελτίωση της ιστοσελίδας της Super 

League κάνοντας κάποιες βασικές αλλαγές.   

 
Η ιστοσελίδα της Super League βάσει των περσινών στοιχειών είχε πολύ μεγάλη 

επισκεψιμότητα, παρ όλα αυτά χρειαζόταν κάποια βελτίωση ώστε να γίνει πιο φιλική 

προς τον χρήστη με στόχο την ευκολότερη πλοήγηση και την εύρεση χρήσιμων 

πληροφοριών καθώς επίσης να μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά.    

 
Οι βελτιώσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας.  Αυτό 

αυξάνει την εμπορική αξία της ιστοσελίδας με αποτέλεσμα να γίνει ευκολότερη η 

προσέγγιση χορηγών και διαφημιζόμενων μέσω banner διαφήμισης, χορηγίες ειδικών 

σελίδων, διαγωνισμών, κλπ.  

 
Η ανανεωμένη ιστοσελίδα παραμένει στα χρώματα της Super League αλλά έχει 

αλλαχθεί το στήσιμο και το εικαστικό της.  Οι ιντερνετικές παροχές προς τους 

χορηγούς και υποστηρικτές της Super League συνεχίζουν να υλοποιούνται τώρα 

πλέον με καλύτερο τρόπο εφ όσον έχει δημιουργηθεί επιπλέον χώρος (85 pixels 

ύψος) στη βάση της ιστοσελίδας για τη συνεχή προβολή τους σε όλες τις σελίδες 

(Carousel).  

 

Για την εμπορική «εκμετάλλευση» της ιστοσελίδας έχουν δημιουργηθεί οι παρακάτω 

παροχές που μπορούν να εμπλουτίσουν τα χορηγικά πακέτα της Super League.  

 

• Banner στο header διαστάσεων 728X90 pixels δίπλα στο λογότυπο.  Το ίδιο 

σε κάθε σελίδα με δυνατότητα προβολής 2 ή 3 διαφημιζόμενων.  

• Banner δεξιάς στήλης διαστάσεων 300Χ300 pixels 

http://www.superleaguegreece.net/�


 

• Banner Full πλάτους 940px πλάτος και μέχρι 100px ύψος σε οποιοδήποτε 

σημείο της ιστοσελίδας (header, footer ή ενδιάμεσα από ενότητες). 

• Banner semi Full πλάτους 620px πλάτος και μέχρι 100px ύψος σε 

οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας (header, footer ή ενδιάμεσα από 

ενότητες) και πιάνει όλο το πλάτος μέχρι τη δεξιά στήλη. 

• Banner ειδικά  

o Στα LIVE προβάλλοντας λογότυπο.  

o Στη σελίδα της ομάδας, δίπλα στον προπονητή 200px ύψος Χ 300px 

πλάτος 

o Στη σελίδα των στατιστικών δίπλα στη στήλη «δείτε αναλυτικά» 

χώρος για banner 620X140 ή δύο banners 300X140. 

 

Ο διαδικτυακός τόπος της Super League θα συνεχίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

να καλύπτει εσωτερικές οργανωτικές ανάγκες δίνοντας παράλληλα σύγχρονούς και 

πιο γρήγορους τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους χρήστες (ΜΜΕ, 

Φίλαθλοι, Π.Α.Ε).  

 

Στοιχεία επισκεψιμότητας ιστοσελίδας Super League   

 

Μήνας    Μοναδικοί Επισκέπτες Χτυπήματα 

    (Unique Visitors)  (Hits) 

 

Μάιος 09   102.662   13.824.099 

Ιούνιος 09   45.310    3.918.951 

Ιούλιος 09   78.937    7.588.863 

Αύγουστος 09   140.598   20.760.959  

Σεπτέμβριος 09  238.356   46.521.816 

Οκτώβριος 09   246.741   49.157.810 

Νοέμβριος 09   205.100   41.217.880 

Δεκέμβριος 09   209.438   42.747.007 

Ιανουάριος 10   336.722   61.535.120 

Φεβρουάριος 10  335.161   58.224.035 

Μάρτιος 10   137.494   21.345.913 

Απρίλιος 10   94.456    16.177.535 

Μάιος 10   53.486    105.993 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
IX.  PLAY OFFS ΟΠΑΠ  2009 – 2010 
 
Τα play offs είναι πλέον θεσμός για το Ελληνικό Ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα, που 

με τις συγκινήσεις που προσφέρει και κρατάει τους φιλάθλους σε εγρήγορση. 

 

Συμμετοχή 80 ποδοσφαιριστών, τεσσάρων ομάδων σε 12 αγώνες (28 Απριλίου – 16 

Μαΐου 2010) με στόχο  

• 1 θέση για τα προκριματικά του CHAMPIONS LEAGUE 

• 2 θέσεις για προκριματικά του EUROPA LEAGUE 

 

Οι αγώνες καλύφθηκαν από κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας (ΣΚΑΙ, ΕΡΤ και NOVA) 

και σημείωσαν υψηλή τηλεθέαση. Απόκτησαν μεγάλη δημοσιότητα σε ηλεκτρονικά 

και έντυπα μέσα αλλά και στις καθημερινές συζητήσεις. 

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας αναβάθμισης του προϊόντος, εξύψωση του επιπέδου της 

διοργάνωσης και τόνωσης σε επικοινωνιακό επίπεδο των PLAY OFFS διεξήχθη για 

πρώτη χρονιά κοινή συνέντευξη τύπου με την παρουσία των τεσσάρων προπονητών 

των ομάδων που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

τύπου πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση για τον καθορισμό του αγωνιστικού 

προγράμματος.  Η παρουσία των προπονητών έδωσε αίγλη στη διοργάνωση.  Με τη 

συνεργασία της NOVA και τη ζωντανή σύνδεση (live link) η εκδήλωση πήρε 

μεγαλύτερη προβολή.   
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X.  ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ 

 
Από τις 6 Ιουλίου μέχρι και 14 Ιουλίου έγιναν τα γυρίσματα για τις ανάγκες του 

τηλεοπτικού σποτ της NOVA.  Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα συμμετείχαν οι 

ποδοσφαιριστές των ΠΑΝΙΩΝΙΟ, ΠΑΟ, ΑΡΗ, ΑΕΚ.  Όλες οι ομάδες βοήθησαν να γίνει 

σωστός προγραμματισμός ώστε να μην λείψουν οι ποδοσφαιριστές από τις 

υποχρεώσεις τους αλλά και να παρέχουν κάποιες ώρες ώστε να γίνει σωστά το 

γύρισμα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ Π.Α.Ε. 

 

Στα πλαίσια των καθιερωμένων πλέον ενημερωτικών συναντήσεων για τα επιτελικά 

μέλη όλων των Π.Α.Ε. μελών της Super League διεξήχθη ενημέρωση των 

δραστηριοτήτων του εμπορικού τμήματος καθώς και λεπτομερή ενημέρωση των 

υποχρεώσεων των ομάδων απέναντι στο Μέγα Χορηγό του πρωταθλήματος, ΟΠΑΠ 

και των τηλεοπτικών μεταδοτών.   Προέκυψε εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των 

συμμετεχόντων καθώς είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και να λάβουν 

απαντήσεις σε κάποια ερωτήματά τους σχετικά με την υλοποίηση κάποιων παροχών.   

 

Διεξήχθησαν δύο ενημερωτικές συναντήσεις σε Θεσσαλονίκη (08/09/09) και Αθήνα 

(10/09/09).  Οι συναντήσεις αυτές βοηθούν στην καλύτερη προετοιμασία του 

πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Super League και δημιουργούν στενότερη σχέση και 

καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία με στελέχη των Π.Α.Ε. 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΩΝΩΝ (K.E.A.) 

 

Η δημιουργία του Κέντρου Ελέγχου Αγώνων δίνει τη δυνατότητα στην Εμπορική 

Διεύθυνση να παρακολουθεί την υλοποίηση των χορηγιών της Super League.  Κάθε 

εβδομάδα στέλεχος του τμήματος συμμετέχει για τον έλεγχο της τηλεοπτικής εικόνας 

των αγώνων του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ.  Πιο συγκεκριμένα δίνεται προσοχή στη 

σωστή υλοποίηση των παροχών του Μέγα Χορηγού, ΟΠΑΠ καθώς και των 

τηλεοπτικών μεταδοτών (NOVA, ΣΚΑΙ) μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χώρους 

συνεντεύξεων τύπου, μικτές ζώνες όπως επίσης και οι γραφικές 

παραστάσεις/τηλεοπτική ταυτότητα του πρωταθλήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΧΙΙ.  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων 

που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, 

επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης 

τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι 

στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που 

χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που 

κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).   

Η Super League ως ένα ενεργό μέλος της Ελληνικής κοινωνίας με ένα μεγάλο αριθμό 

ανθρώπων που παρακολουθούν τα ποδοσφαιρικά δρώμενα προσφέρει την 

πλατφόρμα  της ώστε να προβάλλει τα κοινωνικά προβλήματα και με διάφορες 

ενέργειες να ανακουφίζει τις ευπαθείς ομάδες.   

Το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι υπόθεση όλων μας, σε όποια θέση 

και αν βρισκόμαστε. Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν μπορεί να 

μένει απαθής απέναντι στις ίσες ευκαιρίες, στην ενθάρρυνση και επιβράβευση 

πρωτοβουλιών με λόγια και πράξεις. 

Οι ομάδες/μέλη της Super League συνεισφέρουν σε αυτή τη τόσο σημαντική 

προσπάθεια όταν κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών που επιλέγονται, υλοποιούνται 

όλες οι ενέργειες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.   

Πολλοί είναι εκείνοι οι φορείς που απευθύνθηκαν στη Super League ώστε μέσα από 

τους αγώνες να προβάλλουν το μήνυμά τους καθώς γνωρίζουν ότι η Super League 

απευθύνεται σε μεγάλο κοινό.  Παρ όλα αυτά δεν υπήρχε η δυνατότητα να 

προσφερθεί  σε όλους τους φορείς η πλατφόρμα της Super League λόγω των 

πολλών συνεργειών (logistics) που χρειάζεται να γίνονται από τις ομάδες σε κάθε 

ενέργεια.  

 

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2009 – 2010 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω 

ενέργειες για την πιστοποίηση του σημαντικού κοινωνικού ρόλου της Super League:  

 

• 2η αγωνιστική αφιερωμένη στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΤΕΓΩΝ 



 

• 7η αγωνιστική αφιερωμένη ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 

• 20η αγωνιστική αφιερωμένη στην καμπάνια της ACTION AID 1GOAL 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  

• 25η αγωνιστική αφιερωμένη στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ και ΔΩΡΕΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

• Συμμετοχή της Super League στην Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΠΕΙΝΑΣ 

 

Αναλυτικότερα: 

 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΕΓΩΝ (30/08/09). 

Σε συνεργασία με τον περιοδικό ΓΑΛΕΡΑ αφιερώθηκε μια αγωνιστική με σύνθημα 

«Γκολ στη φτώχεια» για την παρουσίαση των μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομάδας των Αστέγων πριν τον αγώνα ΛΑΡΙΣΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.   Η ποδοσφαιριστές 

που απαρτίζουν την Ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα των αστέγων εκπροσώπησαν την 

Ελλάδα στο 7ο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων λίγες μέρες αργότερα στο Μιλάνο.   

Εκφωνήθηκαν τα ονόματα των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια της παράταξής 

τους στον αγωνιστικό χώρο, αναρτήθηκε πανό με ειδικό μήνυμα και προβλήθηκε 

σχετικό βίντεο πριν την παρουσίαση της ομάδας.    

 

 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΒΙΑΣ (17-18/10/09). 

 

H Super League συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Πανευρωπαϊκή 

εκστρατεία κατά του ρατσισμού και της βίας, σε συνεργασία με την UEFA και την 

 FARE (Football Against Racism in Europe).  

 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης της φίλαθλης κοινής γνώμης, την 7η  αγωνιστική του 

πρωταθλήματος ΟΠΑΠ, διανεμήθηκαν κόκκινες κάρτες στους φιλάθλους σε όλα τα 

γήπεδα με το σύνθημα «Κόκκινη κάρτα στη βία! Κόκκινη κάρτα στο ρατσισμό!».  

 



 

Παράλληλα, όλοι οι 

ποδοσφαιριστές και τα παιδιά 

που τους συνόδεψαν στο 

τελετουργικό της παράταξης 

φορούσαν πολύχρωμα 

μπλουζάκια με μηνύματα κατά 

των διακρίσεων, της βίας και 

του ρατσισμού. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφίσα Κατά της Βίας και του Ρατσισμού  

 

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ACTION AID 

1GOAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (30 – 31/01/10). 

 

Η Super League, στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειών κοινωνικής ευθύνης και 

σε συνεργασία με την ACTION AID, αφιέρωσε την 20η Αγωνιστική Ημέρα του 

Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ,  στην εκστρατεία “1GOAL: Εκπαίδευση για Όλους”. 

 

Η εκστρατεία αυτή έχει στόχο να βελτιώσει τις ζωές των παιδιών που ζουν στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο, βοηθώντας τα να αποκτήσουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

Στόχος της Super League είναι να συμβάλλει ενεργά στη μαζική ενημέρωση και 

κινητοποίηση προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια δέσμευση των 

αναπτυγμένων κρατών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά μέχρι το 

2015. 

 



 

Η εκστρατεία που πραγματοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες έχει ως στόχο τη 

συλλογή εκατομμυρίων υπογραφών από ολόκληρο τον κόσμο που θα παραδοθούν το 

Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ.  Με την ευκαιρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα 

πραγματοποιηθεί στη Νότιο Αφρική, η FIFA στηρίζει την εκστρατεία σε διεθνές 

επίπεδο, ενώ στην Ελλάδα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η Super League 

στηρίζουν την εκστρατεία κινητοποιώντας τους φιλάθλους στα γήπεδα. 

 

Την εκστρατεία στην Ελλάδα συντονίζει η ActionAid Ελλάς, υπό την αιγίδα της 

UNESCO. 

 
Οι ομάδες και τα παιδιά που τις συνοδεύουν στην παράταξη ακολούθησαν 

συγκεκριμένες ενέργειες στο πρόγραμμα της εκδήλωσης.  Πανό ανοίχτηκε κατά την 

παράταξη ταυτόχρονα  με ηχητικά μηνύματα ενώ banner στις ιστοσελίδες των 

ομάδων αναρτήθηκε όπως και στην επίσημη σελίδα της Super League. Όπου ήταν 

εφικτό στο match program του αγώνα υπήρχε η σχετική καταχώρηση.    

Σε αυτή την ενέργεια συμμετείχαν και οι εταιρείες διαχείρισης διαφημιστικών 

πινακίδων των γηπέδων καθώς πρόβαλλαν ειδικό σποτάκι στα συστήματα LED κατά 

την παράταξη των ομάδων.   

Εκτός των ενεργειών της 20ης αγωνιστικής, η Super League παραβρέθηκε σε ειδική 

συνέντευξη τύπου της ACTION AID.  Όλη η προσπάθεια κορυφώθηκε σε εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε στις 3/06/10 στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών με την 

παρουσία της Ελληνικής πολιτείας, αθλητισμού, καλλιτεχνικού, ακαδημαϊκού και 

δημοσιογραφικού κόσμου ώστε να βάλουν όλοι την δική τους υπογραφή και να 

ταχθούν υπέρ των παιδιών. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ACTION AID 1 GOAL  



 

 

25η αγωνιστική αφιερωμένη στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ και ΔΩΡΕΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ (6-7/03-10). 

Η Super League σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, 

Δωρητών Ιστών, Οργάνων και Βιολογικού Υλικού, αφιέρωσε την 25η Αγωνιστική 

Ημέρα του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ στην εκστρατεία για την Εθελοντική Αιμοδοσία. 

 

Η ενέργεια αυτή είχε στόχο να αναδείξει την σημασία της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, 

μίας πράξης ευθύνης που μας αφορά όλους. Δίνοντας αίμα σώζονται ανθρώπινες 

ζωές. Στόχος της Super League είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση της φίλαθλης 

κοινής γνώμης και την κινητοποίηση για το έργο της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

 

Δύο ώρες πριν την έναρξη των αγώνων είχαν τοποθετηθεί έξω από τα γήπεδα κινητές 

μονάδες εθελοντικής αιμοδοσίας όπου αυτό ήταν εφικτό, για να συμμετάσχουν όσοι 

φίλαθλοι το επιθυμούν.  Φυλλάδια μοιράστηκαν στο φίλαθλο κοινό για την ενίσχυση 

της ενέργειας. 

Ραδιοφωνικά σποτάκια και φυλλάδια 

με τη συμμετοχή του γνωστού 

ηθοποιού/τραγουδιστή κύριου Γιάννη 

Ζουγανέλη. Δημοσιεύθηκαν 

καταχωρήσεις σε διάφορες 

εφημερίδες δωρεάν ώστε να 

προωθηθεί περισσότερο αυτή η τόσο 

σημαντική ενέργεια.  Banner 

αναρτήθηκε στη κεντρική ιστοσελίδα 

της Super League. 

 

 

 

 
 



 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 
«ΣΥΝΕΧΙΖΩ» 

Μετά από πρόταση της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εγκρίθηκε δωρεά του ποσού των  
80.000€ από το Διοικητικό Συμβούλιο (N. 54 στις 03/09/2009) με σκοπό την 
προώθηση της ιδέας των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα και την υποστήριξη των 
μελών του συλλόγου για την κάλυψη ασφαλίστρων τους για ένα χρόνο. 

Η Super League  ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ «ΤΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ» (12/05/10) 

H Super League συμμετείχε στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και στηρίζει 
την πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της πείνας, την οποία προωθεί η Ένωση 
Ευρωπαϊκών Λιγκών Ποδοσφαίρου (ΕΡFL), σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ.  

Στην ιστοσελίδα www.1billionhungry.org όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να 
συνυπογράψουν το ψήφισμα του FAO, στο οποίο τονίζεται ότι 1 δισεκατομμύριο 
συνάνθρωποί μας σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν καθημερινά τον εφιάλτη της 
πείνας.  

Το βίντεο με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών που δίνουν το μήνυμα «Το πρόβλημα 
της πείνας μας αφορά όλους» προβλήθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της Super 
League. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1billionhungry.org/�


 

 
ΧΙΙΙ.  7ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ALL STAR GAME 
 
Το ετήσιο ASG καθιερώθηκε με πρωταρχικούς στόχους 

να δώσει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να 

συμμετάσχουν στη δημιουργία των δύο ομάδων 

(Έλληνες All Stars και Ξένοι All Stars) τιμώντας έτσι 

τους βασικούς πρωταγωνιστές των γηπέδων που 

συμμετέχουν στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ της Super 

League απολαμβάνοντας ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό 

θέαμα χωρίς αντιπαλότητες, άγχος και σκοπιμότητες σε 

μια γιορτινή ατμόσφαιρα. 

 

Φέτος για πρώτη φορά, μετά από πρόταση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας, η Super League συνεργάστηκε στη διοργάνωση του 7ου ετήσιου 

Ποδοσφαιρικού ASG που πραγματοποιήθηκε την Μ. Τετάρτη 31/03/10 στο Γήπεδο 

του Εθνικού Πειραιώς στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού και 

συμπεριλήφθηκε στο σύνολο των εκδηλώσεων του εορτασμού των 50 χρόνων της Α’ 

Εθνικής Κατηγορίας. 

 

Σε συνεργασία πάντα με την Ε.Π.Ο. και υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου 

Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, διεξήχθη συνέντευξη τύπου (08/03/10) σε κεντρικό 

ξενοδοχείο της Αθήνας με αφορμή την έναρξη της ψηφοφορίας των φιλάθλων.  Η 

ψηφοφορία ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21 Μαρτίου 2010.   

 

Οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να ψηφήσουν μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες της 

ΕΠΟ, της διοργάνωσης (www.all-star-game.gr) καθώς και της Super League. Στη 

ψηφοφορία συμμετείχαν 10.978 μοναδικοί χρήστες.  

 

Εκτός των φιλάθλων στη ψηφοφορία  συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ 

ψηφίζοντας όσες φορές επιθυμούν και οι συνολικές ψήφοι που συγκεντρώθηκαν, 

συμμετείχαν σε ποσοστό 20% στην ανάδειξη των τελικών roster του ASG.  Στη 

ψηφοφορία είχαν τη δυνατότητα να  συμμετέχουν οι προπονητές και ποδοσφαιριστές 

όλων των ομάδων ψηφίζοντας τους συναδέλφους τους για τις ανάδειξη των 2 

ομάδων.  Οι συνολικές ψήφοι των 16 ομάδων αποτελούν το 20% της διαμόρφωσης 

του τελικού αποτελέσματος.     

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα των δύο ομάδων.     

http://www.all-star-game.gr/�


 

 
Η κάλυψη της διοργάνωσης από το σύνολο των ΜΜΕ ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη.  

Τακτικές ανακοινώσεις για την πορεία της ψηφοφορίας και της προετοιμασίας της 

διοργάνωσης, της διεξαγωγής του αγώνα αλλά και μετά.  

 
Οι ομάδες συνέβαλλαν πάρα πολύ στην άρτια διεξαγωγή του ASG. Τόσο στην 

ενίσχυση της ψηφοφορίας παίζοντας ειδικό ηχητικό μήνυμα από τα μεγάφωνα των 

γηπέδων τους κατά τη διάρκεια της 26ης και 27ης αγωνιστικής ημέρας όσο και στην 

ενημέρωση των ποδοσφαιριστών και προπονητών τους για την παρουσία τους στη 

διοργάνωση του αγώνα. 

 

Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από τη NOVA. 

 
Τα ρόστερ των Ελλήνων και Ξένων All Stars, μετά και τις προσθήκες που έκαναν οι 

προπονητές των δύο ομάδων διαμορφώθηκαν ως εξής:  

 
ΕΛΛΗΝΕΣ ALL STARS 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Χαλκιάς Κώστας (ΠΑΟΚ), Τζόρβας Αλέξανδρος (Παναθηναϊκός), 

Σηφάκης Μιχάλης (Αρης). 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Μαλεζάς Στέλιος (ΠΑΟΚ), Παπαδόπουλος Αβραάμ (Ολυμπιακός), 

Τοροσίδης Βασίλης (Ολυμπιακός),Τζαβέλλας Γιώργος (Πανιώνιος), Βύντρα Λουκάς 

(Παναθηναϊκός), Μανιάτης Γιάννης (Πανιώνιος), Κατσιαρός Παναγιώτης (Λάρισα). 

ΜΕΣΟΙ: Νίνης Σωτήρης (Παναθηναϊκός), Κατσουράνης Κώστας (Παναθηναϊκός), 

Κουτσιανικούλης Βασίλης (ΠΑΟΚ), Καραγκούνης Γιώργος  (Παναθηναϊκός), Καφές 

Παντελής (ΑΕΚ), Κονέ Παναγιώτης (Ηρακλής), Φραγκουλάκης Μιχάλης (Εργοτέλης). 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Σαλπιγγίδης Δημήτρης (Παναθηναϊκός), Μήτρογλου Κώστας 

(Ολυμπιακός), Παπάζογλου Θανάσης (ΠΑΟΚ), Μπάρκογλου Γιώργος (Λεβαδειακός), 

Αναστασάκος Ηλίας (Ατρόμητος). 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Νιόπλιας Νίκος (Παναθηναϊκός), Καραγεωργίου Νίκος (Εργοτέλης). 

 

ΞΕΝΟΙ ALL STARS 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Φερνάντεζ  Ντανιέλ (Ηρακλής), Ιτάνζ Σαρλ (Καβάλα), 

Γκσπούρνινγκ Μίκαελ (SKODA Ξάνθη). 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Κοντρέρας Πάμπλο (ΠΑΟΚ), Λίνο Αλβες (ΠΑΟΚ), Νέτο Ντόλσε Ντάρσι 

(Αρης), Μαϊστόροβιτς Ντάνιελ (ΑΕΚ). 

ΜΕΣΟΙ: Βιερίνια Αντρέ (ΠΑΟΚ), Σκόκο Ιγνάσιο (ΑΕΚ), Γκαρσία Πάμπλο (ΠΑΟΚ), 

Ζιλμπέρτο Σίλβα (Παναθηναϊκός), Ιβιτς Βλάνταν (ΠΑΟΚ), Κάλβο Τόνι (Αρης). 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Σισέ Τζιμπρίλ (Παναθηναϊκός), Μουσλίμοβιτς Ζλάταν (ΠΑΟΚ), Κάμπορα 



 

Χαβιέρ (Αρης), Λούα-Λούα Λομάνα (Ολυμπιακός), Ντάρμπισιρ Ματ (Ολυμπιακός), 

Τζόνσον Εντουαρτ (Αρης). 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Σάντος Φερνάντο (ΠΑΟΚ), Κούπερ Εκτορ Ραούλ (Αρης). 

Πριν από την έναρξη του αγώνα θα διεξαχθεί στις 18:00 ο διαγωνισμός πέναλτι 

Τράπεζα Πειραιώς στον οποίο θα συμμετάσχουν: 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ: 1.Μπλάνκο Ισμαέλ, 2.Σισέ Τζιμπρίλ, 3.Μπατίστα Ντανιέλ, 

4.Φραντζέσκος Κώστας. 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: 1.Μπλάζιτς Σρτζαν, 2.Ανδριόλας Κώστας, 3.Μανίκας Αντώνης, 

4.Παντέλης Τάκης. 

 
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 7ου ALL STAR GAME 

17:50 Παρουσίαση διαγωνισμού πέναλτι  

18:00 Διαγωνισμός πέναλτι  

18:48 Παρουσίαση Ελλήνων και Ξένων All Stars 

19:00 Έναρξη αγώνα  

19:45 Λήξη 1ου Ημιχρόνου   

19:57 Βράβευση Νικητών διαγωνισμού πέναλτι  

19:59 Είσοδος ομάδων  

20:00 Έναρξη 2ου Ημιχρόνου 

20:40 Αναγγελία M.V.P. του αγώνα 

20:45 Λήξη αγώνα 

20:46 Απονομή M.V.P. του αγώνα 

21:00 Συνέντευξη Τύπου προπονητών και παικτών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΧΙΙΙΙ.  ΧΡΥΣΕΣ 11ΑΔΕΣ – 50 ΧΡΟΝΙΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗ 

Φέτος συμπληρώθηκαν πέντε δεκαετίες από τη σαιζόν 1959 - 60, την πρώτη που 

διοργανώθηκε Εθνικό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, η γνωστή σε όλους «Α’ Εθνική».  

Είκοσι χρόνια (1979 - 80) αργότερα το πρωτάθλημα γίνεται επαγγελματικό και την 

περίοδο 2006 - 07 ιδρύεται η Super League. Περισσότερες από 60 διαφορετικές 

ομάδες, χιλιάδες ποδοσφαιριστές και εκατοντάδες προπονητές πέρασαν από τα 

ελληνικά γήπεδα. 

Με αυτή τη τόσο σημαντική αφορμή, διεξήχθη το κορυφαίο γεγονός στην ιστορία της 

Ελληνικής ποδοσφαιρικής κοινότητας.  Η εκδήλωση για τον εορτασμό αυτής της 

επετείου για την βράβευση των ΧΡΥΣΩΝ 11ΑΔΩΝ ανά δεκαετία σε ένα από τα 

αρτιότερα πολιτιστικά κέντρα της Ευρώπης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την 

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010.  

Σε συνεργασία με το ανοιχτό κανάλι ΣΚΑΙ που προβάλλει το Ελληνικό ποδόσφαιρο 

δημιουργήθηκε πάρθηκε η πρωτοβουλία για την ανάδειξη της «Χρυσής Ενδεκάδας» 

για κάθε δεκαετία, διοργανώνοντας μια πανελλαδική, διαδικτυακή ψηφοφορία, 

μοναδική στα χρονικά του Ελληνικού ποδοσφαίρου.  Σε ένα σύστημα 4-4-2, το κοινό 

είχε τη δυνατότητα να επιλέξει τους κορυφαίους 11 από μια προεπιλεγμένη λίστα 33 

ποδοσφαιριστών ανά δεκαετία, χωρισμένους σε τέσσερις ενότητες ανάλογα με τη 

θέση.  Επί πλέον, οι ψηφοφόροι επέλεξαν τον αρχηγό και τον προπονητή για κάθε 

Χρυσή Ενδεκάδα.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν και 4 ειδικές βραβεύσεις: 

• Πρώτος σε συμμετοχές ποδοσφαιριστής στην Ιστορία της Α’ Εθνικής (Μίμης 

Δομάζος) 

• Πρώτος σε επίτευξη τερμάτων ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Α’ Εθνικής 

(Θωμάς Μαύρος) 

• Πρώτος σε συμμετοχές και επίτευξη τερμάτων ξένος ποδοσφαιριστής στην 

ιστορία της Α’ Εθνικής (Κριστόφ Βαζέχα) 

• Πρώτος σε αγώνες και νίκες προπονητής στην ιστορία της Α’ Εθνικής 

(Ντούσαν Μπάγεβιτς) 

Η διαδικασία ψηφοφορίας συνοδεύτηκε από μια σειρά πετυχημένων ντοκιμαντέρ ανά 

δεκαετία με καλεσμένους γνωστά αστέρια του Ελληνικού ποδοσφαίρου. 

Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, εκδηλώνοντας την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο, 

συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην ψηφοφορία  μέσα από την ειδική ιστοσελίδα 



 

ψηφοφορίας καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα της Super League. Συνολικά 

ψήφισαν πάνω από 30.000 φίλαθλοι (μοναδικά «χτυπήματα») ενώ οι ψήφοι συνολικά 

ήταν πάνω από 100.000.   

Η εκδήλωση αυτή κατά γενική ομολογία όλων καθώς και των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης ήταν μια από τις πλέον επιτυχημένες στην ιστορία του Ελληνικού 

ποδόσφαιρου.  Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν η συντριπτική πλειοψηφία των 180 

προτεινόμενων για τις πέντε ενδεκάδες αψηφώντας τις αντιπαραθέσεις των ομάδων 

που αντιπροσωπεύουν, παραβρέθηκαν ποδοσφαιρικοί παράγοντες, πολιτικοί, 

εκπρόσωποι συλλόγων, δημοσιογράφοι καθώς και επίτιμοι καλεσμένοι. 

Ο φίλαθλος κόσμος τόσο το Μέγαρο Μουσικής όσο και τηλεοπτικά είχε την ευκαιρία 

να δει ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία ή που γράφουν ακόμη.  Όλοι μαζί, στον 

ίδιο χώρο ανεξαρτήτου χρώματος φανέλας και γηπεδικών ανταγωνισμών είναι όλοι 

φίλοι.  Αυτή η εικόνα έδωσε ένα ωραίο μήνυμα και συμβάλλει στην καταπολέμηση 

της βίας στα γήπεδα. 

Για την ενίσχυση της ψηφοφορίας δημιουργήθηκε πλάνο επικοινωνίας και προβολής 

που ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου και διήρκησε ένα μήνα, έως και την 3η Φεβρουαρίου.  

Αναλυτικότερα: 

Διαδίκτυο  

Ειδική ιστοσελίδα αποκλειστικά για την ψηφοφορία (www.goldeneleven.gr) 

Επίσημη ιστοσελίδα της  SUPER LEAGUE(www.superleaguegreece.net)  

Δελτία Τύπου 

Έντυπος Τύπος  

Καταχωρήσεις σε αθλητικές και μη αθλητικές εφημερίδες 

Δημιουργήθηκε μια σειρά καταχωρήσεων.  Δύο (Α & Β) διαφορετικά δημιουργικά με 

σκοπό την ενίσχυση της ψηφοφορίας και ένα (Γ) για την προβολή της εκδήλωσης 

στο Μέγαρο Μουσικής.  Σε όλα τα δημιουργικά υπήρχε προβολή των λογοτύπων των 

διοργανωτών (Super League & ΣΚΑΙ) καθώς και των χορηγών (ΟΠΑΠ & RENAULT). 
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Σε συνεργασία με γνωστές αθλητικές εφημερίδες και free press οι καταχωρήσεις 

προβλήθηκαν δωρεάν για την ενίσχυση της ψηφοφορίας καθώς και την προώθηση 

της εκδήλωσης.   

Τηλεόραση  

Air time ΣΚΑΪ.  

Πέντε (5) εκπομπές μέγιστης διάρκειας 30’, που πρόβαλλε ο ραδιοτηλεοπτικός 

σταθμός ΣΚΑΙ και μια (1) μετάδοση της εκδήλωσης.   Αναλυτικότερα: 

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου,  Πέμπτη 14 Ιανουαρίου,  Πέμπτη 21 Ιανουαρίου,  Πέμπτη 28 

Ιανουαρίου  

Τηλεοπτική κάλυψη της τελετής βράβευσης από το ΣΚΑΪ διάρκειας περίπου 2.5 

ωρών. Η τηλεθέαση έφτασε μέχρι και 13.2%! 

Ραδιόφωνο   

Ραδιοφωνικά spots σε αθλητικούς ραδιοσταθμούς 

Δημιουργήθηκε ένα πολύ έξυπνο ραδιοφωνικό σποτάκι για την ενίσχυση της 

ψηφοφορίας.  Σε συνεργασία με γνωστούς αθλητικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς το 

σποτάκι προβλήθηκε δωρεάν και βοήθησε στην ενίσχυση της ψηφοφορίας.  

Αναλυτικότερα από τις 24/1 έως 29/1: 

ΣΕΝΤΡΑ FM 

ARRENA RADIO 

SUPER SPORT FM 

METROPOLIS RADIO 

 

Δημοσιότητα  

Διεξαγωγή συνέντευξης τύπου σε γνωστό κεντρικό ξενοδοχείο στις 18/12/09 με θέμα 

την διαδικασία ανάδειξης των ‘Χρυσών 11άδων’.  Παρουσιάστηκε η διαδικασία 

επιλογής των καλύτερων ενδεκάδων ανά δεκαετία και η επίσημη ιστοσελίδα, στην 



 

οποία όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να ψηφίσουν τους κορυφαίους που κόσμησαν με την 

παρουσία τους τα ελληνικά γήπεδα τα τελευταία 50 χρόνια. 

Υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πλάνο δημοσιότητας με μια σειρά συνεντεύξεων του 

Γενικού Διευθυντή της Super League σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 

Η εκδήλωση είχε μια εορταστική, λαμπερή ατμόσφαιρα με έμφαση στους 

πρωταγωνιστές/βραβευόμενους της βραδιάς, με εντυπωσιακό σκηνικό με έντονο 

ποδοσφαιρικό «χρώμα» .   

Η μεγάλη κεντρική οθόνη προέβαλλε γραφικά, βίντεο, φωτογραφίες και λογότυπα 

τόσο της διοργάνωσης όσο και των χορηγών της εκδήλωσης.  

Η σκηνή της αίθουσας διαμορφώθηκε έτσι ώστε να παραπέμπει σε γήπεδο 

ποδοσφαίρου με την τοποθέτηση πράσινου τάπητα με διαγράμμιση και άλλα στοιχεία 

που παραπέμπουν σε ποδοσφαιρικό χώρο δημιουργώντας ένα «παιχνίδι» με την 

αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής.   Η εξέδρα επί σκηνής καθώς και ο πάγκος στον 

οποίο κάθονταν προσωρινά οι βραβευόμενοι ανά δεκαετία μέχρι να συμπληρωθεί η 

ενδεκάδα.  

Κορυφαίες προδιαγραφές παραγωγής, μοναδικό οπτικοακουστικό υλικό, τοπ 

εκπροσώπηση σε επίπεδο επισήμων, απονεμητών  καθώς και άλλων λεπτομερειών 

που εμπλούτισαν την εκδήλωση όπως: 

Η ταυτότητα της εκδήλωσης  

Επιλέχθηκε ένα λογότυπο το οποίο είχε τη γραφική 

αναπαράσταση της εικόνας και του σκοπού της 

εκδήλωσης.  Τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού τους 

απλά με την παρουσία των 11άδων, της μπάλας του 

ποδοσφαίρου καθώς και του χρυσού χρώματος (ΧΡΥΣΕΣ 

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ).   

Το λογότυπο αποτυπώθηκε σε όλα τα υλικά που 

δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της εκδήλωσης.   

 

 

 



 

 

Παρουσιαστές 

Η συμμετοχή του γνωστού ηθοποιού Θοδωρή Αθερίδη καθώς και της δημοσιογράφου 

και παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΙ, Σία Κοσιώνη έδωσε 

μια ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση. 

Απονεμητές  

Η συμμετοχή γνωστών αθλητικογράφων και παρουσιαστών αθλητικών εκπομπών ως 

παρουσιαστές των δεκαετιών και απονεμητών των χρυσών ενδεκάδων έδωσε κύρος 

στα αποτελέσματα και είχε και μια δόση συγκίνησης ιδιαίτερα στην παρουσίαση των  

παλαιότερων δημοσιογράφων.  

Προσκλήσεις  

Έγινε αποστολή προσκλήσεων σε μεγάλο αριθμό παραληπτών.  Ακολούθησαν 

τηλεφωνήματα και επιβεβαιώσεις παρουσίας των καλεσμένων. 

Έντυπα 

Δημιουργήθηκαν δύο έντυπα τα οποία μοιράστηκαν στο Μέγαρο Μουσικής.   Οι 

προβολή των διοργανωτών (Super League & ΣΚΑΙ) καθώς και των χορηγών (ΟΠΑΠ & 

RENAULT) έγινε στο οπισθόφυλλο των δύο εντύπων. Έντυπο Α:  το πρόγραμμα της 

εκδήλωσης το οποίο μοιράστηκε σε καλεσμένους και δημοσιογράφους κατά την 

είσοδό τους.  Έντυπο Β:  τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας το οποίο μοιράστηκε σε 

καλεσμένους και δημοσιογράφους κατά την έξοδό τους.  

Βραβείο 

Δημιουργήθηκε βραβείο μοναδικό, απλό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό και διαχρονικό 

με ισχυρό συναισθηματικό περιεχόμενο.  Περίτεχνο, σύμβολο της μοναδικής 

εκδήλωσης του εορτασμού των 50 χρόνων της Α’ εθνικής.   Το βραβείο είχε το σχήμα 

παλιάς μπάλας ποδοσφαίρου σε δύο εκδοχές.  Το ένα ασημένιο για τους νικητές των 

ΧΡΥΣΩΝ ΕΝΔΕΚΑΔΩΝ και το άλλο χρυσό για τις ειδικές βραβεύσεις.   

 



 

 

 

Καταχωρήσεις Εορτασμού 50 Χρόνων Α’ Εθνικής  

Ιστοσελίδες Ψηφοφορίας   

 



 

 

 

Έντυπα   

 

Δημοσιεύματα/Αφιερώματα 

Η εκδήλωση απέσπασε πολλά εγκωμιαστικά 

σχόλια από όλα τα ΜΜΕ. Θεωρήθηκε 

υψηλού επιπέδου και εξαιρετικής λάμψης 

γιορτή αλλά και ένα «γεγονός ορόσημο 

στην μεταπολεμική ιστορία του Ελληνικού 

ποδοσφαίρου».  Ο συνδυασμός του 

μοναδικού χώρου με την παρουσία της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των μεγάλων 

μορφών του ποδοσφαίρου αλλά και ενός 

κοινού που περιλάμβανε τους ανθρώπους 

του αθλητισμού έδωσε στο γεγονός 

ιδιαίτερη λαμπρότητα.     

Πολλά τα δημοσιεύματα που σχολίαζαν 

μόνο θετικά την εκδήλωση.  

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.  ΒΡΑΒΕΙΑ NOVA – Super League  
 
Στο πλαίσιο των Βραβείων «NOVA Super League 2010», του νέου θεσμού που 

καθιέρωσε η nova σε συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος προς 

τιμή του ελληνικού ποδοσφαίρου, απονεμήθηκαν βραβεία στους καλύτερους 

ποδοσφαιριστές, που διακρίθηκαν για το ταλέντο και το ήθος τους κατά την 

αγωνιστική περίοδο 2009 - 2010. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 

Απριλίου , στο Ξενοδοχείο Hilton Athens και μεταδόθηκε ζωντανά από το novasports1 

και το www.nova.gr. 

Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Μπραουδάκης, 

γνωστός και από την εκπομπή Super League Experts, που μεταδίδεται από το 

novasports1. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους παίκτες και των 16 

ομάδων της SUPER LEAGUE, των ΠΑΕ, θεσμικών φορέων όπως η ΕΠΟ, ο ΠΣΑΠ, η 

SUPER LEAGUE, ο ΠΣΑΤ, δημοσιογράφοι και πλήθος προσωπικοτήτων του χώρου.  

Στη βραδιά που ήταν αφιερωμένη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, απονεμήθηκαν τα εξής 

βραβεία: 

Καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα 2010 : Οι 18 ποδοσφαιριστές που την 

απαρτίζουν είναι: Αντώνης Νικοπολίδης, Αλέξανδρος Τζόρβας, Λουκάς Βύντρα, 

Βασίλης Τοροσίδης, Olof Mellberg, Douglao Ferreira, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Γιώργος 

Τζαβέλλας, Κώστας Κατσουράνης, Mehdi Nafti, Gilberto Silva, Pablo Garcia, Σωτήρης 

Νίνης, Vladan Ivic, Adelino Vieirinha, Tumer Metin, Nacho Scocco, Djibril Cisse. 

Καλύτερος προπονητής 2010 : Νίκος Νιόπλιας 

Καλύτερη Απόκρουση : Γιάννης Αραμπατζής 

Καλύτερη Assist : Kristztian Nemeth 

Καλύτερη Δήλωση : Τάσος Πάντος 

Fair Play: Μιχάλης Σηφάκης 

Καλύτερο γκολ : Θανάσης Καραγκούνης 

Most Valuable Player : Djibril Cisse 

Πρώτος Scorer 2010 : Djibril Cisse 



 

Οι νικητές της καλύτερης ομάδας προέκυψαν από την καλύτερη 11άδα που ανέδειξε 

η εκπομπή Super League Experts καθ´ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, 

ενώ για τις κατηγορίες «Καλύτερη Απόκρουση», «Καλύτερη Assist», «Καλύτερη 

Δήλωση» και «Fair Play», οι νικητές αναδείχθηκαν μετά από ψηφοφορία πενταμελούς 

κριτικής επιτροπής. 

Οι νικητές στις κατηγορίες «MVP», «Καλύτερος Προπονητής» και «Καλύτερο Γκολ» 

αναδείχθηκαν μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων που έληξε την Κυριακή 25 

Απριλίου στις 12.00 το μεσημέρι, και διεξήγαγε ο ΠΣΑΠ και η SUPER LEAGUE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΣΤΟΧΟΙ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   
 
Βασικός στόχος της εμπορικής διεύθυνσης είναι η αύξηση εσόδων μέσα από την 

εύρεση διαφόρων πηγών και την αξιοποίηση στοιχείων της Super League όπως π.χ. η 

εταιρική ταυτότητά (logo), το νέο τρόπαιο, η νέα και ανανεωμένη ιστοσελίδα, 

μεγαλύτερη ανάπτυξη του licensing,  κλπ.    

 

Η ανεύρεση αυτών των νέων πηγών συμπεριλαμβάνει νέους τομείς ανάπτυξης 

συνεργασιών όπως υποστηρικτικά πακέτα (αύξηση εσόδων ή μείωση εξόδων), 

περιεχόμενο μέσων επικοινωνίας (Internet και κινητή τηλεφωνία), merchandising, 

καμπάνιες επικοινωνίας, έρευνες αγοράς για την εταιρική ταυτότητα, δημιουργία 

προϊόντων που προκαλούν συναισθηματική σύνδεση στους φιλάθλους, κλπ. 

 

Πέρα από όλα αυτά συνεχίζονται οι βασικές δραστηριότητες της εμπορικής 

διεύθυνσης για δημιουργία «καθαρότερου» περιβάλλοντος ώστε να προβάλλονται 

σωστά τόσο ο Μέγας χορηγός του πρωταθλήματος όσο και των ομάδων, συνεργασία 

με τους εκπροσώπους των ομάδων για τη λύση τυχόν προβλημάτων, ενίσχυση της 

φήμης του πρωταθλήματος, εικόνα της διοργάνωσης των πρωταθλημάτων υποδομής 

(Κ21 & Κ17), συνέχιση των υπαρχόντων εμπορικών συνεργασιών, κλπ. 

 

Υπάρχει η ανάγκη για πιο «επιθετικό» marketing ταυτόχρονα πιο προσεκτικό αλλά 

δημιουργικό και στοχευμένο.  Επιθυμία μας είναι να ακολουθούμε ένα «στατικό»  

σύστημα, να είμαστε προορατικοί αντί για αντιδραστικοί.  Έναρξη των νέων τρόπων 

από πολύ νωρίς, πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου με προτάσεις 

μακροπρόθεσμες, συγκεκριμένες στρατηγικές, δυναμικό ετήσιο πλάνο και με 

συγκεκριμένο Budget.  Οι δραστηριότητες και οι δράσεις πρέπει να έχουν στρατηγική 

συνοχή που θα επιτρέπει το σχεδιασμό μιας κερδοφόρας επιχείρησης.   

 

Η εταιρική ταυτότητα (λογότυπο καθώς και κάθε είδους σηματοποίηση) θεωρείται 

πολύ καλό εργαλείο για την κεφαλαιοποίηση της συναισθηματικής σύνδεσης των 

φιλάθλων με μια ομάδα.  Στόχος μας είναι να υπάρχει αυτή η σύνδεση και με τη 

διοργανώτρια αρχή και το λογότυπο της Super League να γίνει τόσο ισχυρό και 

εμπορεύσιμο ώστε να δημιουργήσει συμπληρωματικά έσοδα.  

 

 

 



 

 

Brand Management: Υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών για την ισχυροποίηση της 

εταιρικής ταυτότητας μέσω ενός αναγνωρίσιμου λογοτύπου  που προσθέτουν 

εμπορική αξία.  Το σήμα (brand) είναι ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία 

της Super League .  Αποτελεί έναν συνδετικό κρίκο με τους φιλάθλους.  Το σήμα και 

οι αξίες που το συνοδεύουν πρέπει να εκλαμβάνεται και να αναπτύσσει τα απτά και 

τα άύλα στοιχεία του.  Εκτός από χορηγίες, μπορούν να ακολουθήσουν πωλήσεις με 

το σήμα της Super League (merchandise) καθώς και η ανάπτυξη του προγράμματος 

licensing. 

 

Το ποδοσφαιρικό προϊόν καθώς και η κεντρική στρατηγική marketing  αποτελούν 

τους πλέον σημαντικούς παράγοντες στην επιτυχή εξέλιξη του πρωταθλήματος.  Η 

αποτελεσματικότητα του κεντρικού marketing ενισχύεται και μεγιστοποιείται μέσω 

της αποτελεσματικού branding.  Στόχος είναι το branding να αποτελέσει σαφή 

προσπάθεια των δύο αναγκών εκσυγχρονισμού και την ενίσχυση της πλατφόρμας της 

Super League .  

 

Branding implementation:  Εφαρμογή ενιαίου branding στα γήπεδα.  

Ομοιομορφία σε όλα τα γήπεδα της Super League υλοποιώντας όλες τις παροχές με 

τον ίδιο τρόπο σε όλα τα γήπεδα.  Ενίσχυση της εμπορικής αξίας με στόχο την 

προσέλκυση νέων χορηγών και συνεργατών σε ένα ομογενοποιημένο περιβάλλον.  

Ενίσχυση της ταυτότητας.  Εδραιώνει τον πρωτάθλημα στη συνείδηση του κόσμου.  

Πρόταση για αυτονομία στη τοποθέτηση υλικών των χορηγών (μείωση βασικού 

εξόδου της  Super League ). 

 

Ενέργειες που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη: 

 

Εν μέσω της οικονομικής κρίσης δεν είναι εύκολο εγχείρημα η αύξηση εσόδων.  Οι 

εταιρείες μειώνουν τα διαφημιστικά τους κονδύλια και αποφεύγουν να προχωρήσουν 

σε χορηγικές συμφωνίες.  Συνεπώς, πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες 

ακλουθώντας πρακτικές λύσεις και αναζήτηση ευκαιριών.  Οφείλουμε το περιβάλλον 

του ποδοσφαίρου να είναι ένα «καθαρό» αθλητικό προϊόν, να γίνει ελκυστικότερο για 

τις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν σε αυτόν τον κλάδο προσφέροντας πολύτιμα 

ανταποδοτικά οφέλη που θα τους προσφέρουν υπεραξία, φήμη και κύρος.  

 



 

Ταυτόχρονα η ψηφιακή επανάσταση είναι εδώ και επηρεάζει και τον χώρο του 

ποδοσφαίρου.    Οι νέες τεχνολογίες έχουν επιταχυνθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα να 

προκαλούν πλέον ξεχωριστές πηγές εσόδων.   Αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις σε 

εταιρείες/χορηγούς και τηλεοπτικούς μεταδότες γιατί αποσκοπούν στο να αυξήσουν 

την αξία της πλατφόρμας στην οποία έχουν επενδύσει.   

 
Χορηγίες:  Για την ανεύρεση χορηγών επιβάλλεται η βελτίωση της εικόνας του 

Ελληνικού πρωταθλήματος.  Πάταξη της βίας στα γήπεδα, περισσότερος κόσμος στα 

γήπεδα, συνεργασία με τις ομάδες για τη αρτιότερη υλοποίηση των παροχών των 

υπαρχόντων χορηγών και διάθεση συνεργασίας για περισσότερες κεντρικές χορηγίες 

για να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με εταιρείες οι οποίες θέλουν να 

συνδεθούν με τη διοργανώτρια αρχή και όχι με κάποια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική 

ομάδα λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα αντικειμενικά προβλήματα που ανακύπτουν 

λόγω των συμβάσεων αποκλειστικότητας που συνάπτουν οι Π.Α.Ε. μέλη.   Σε 

συνεννόηση πάντα με τις ομάδες να συμφωνηθούν κάποιες «γηπεδικές» παροχές οι 

οποίες θα είναι ελκυστικές και κατά πάσα πιθανότητα τηλεοπτικές και που θα 

μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα αξιόλογο χορηγικό πακέτο.  

 

Αυτό δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στους χορηγούς των ομάδων καθώς αυτοί θα 

αποκαλούνται «χορηγοί της Super League ».   Θα είναι μια επιλεγμένη ομάδα 

χορηγών με προβολή σε ξεχωριστό πάνελ λογοτύπων.  Οι χορηγοί της Super League 

αποτελούν μια νέα πηγή εσόδων και για τις ομάδες.    

 

Η βελτίωση της εικόνας του πρωταθλήματος καθώς και η δημιουργία ενός αξιόλογου 

χορηγικού πακέτου θα αυξήσει τις πιθανότητες συνεργασίες με γνωστές εταιρείες που 

θέλουν να συνδεθούν με μια ισχυρή ταυτότητα που θα τους οδηγήσει σε επαφή με 

τους φιλάθλους/δυνητικούς καταναλωτές.   

 
Σχέση με φιλάθλους:  Η Super League προσφέροντας ένα «καθαρό» προϊόν 

δημιουργεί μια καλύτερη σχέση  με τους φιλάθλους.  Αυτό θα αυξήσει την πώληση 

εισιτηρίων καθώς επίσης την κατανάλωση προϊόντων μέσα στα γήπεδα και μέσα από 

τις μπουτίκ των ομάδων.  Στόχος είναι μέσα από τις βελτιώσεις τόσο στον αγωνιστικό 

τομέα όσο και στις υπηρεσίες που λαμβάνουν στα γήπεδα και η προσέγγιση νέων 

group ανθρώπων που θα έρθουν στα γήπεδα  (μαθητές, γυναίκες).   

Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της σχέσης μαζί τους.  

Επένδυση σε διάφορα κανάλια επικοινωνίας (Internet, Mobile, εκθέσεις), βελτιώσεις 



 

σε διάφορα επίπεδα ώστε να αυξηθούν τα κίνητρα προσέλευσης τους στα γήπεδα της 

Super League .   

 

Δημόσιες Σχέσεις:  Σχεδιασμός στρατηγικής δημοσίων σχέσεων προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η προβολή ενεργειών της Super League καθώς επίσης η διατήρηση 

αμοιβαίων σχέσεων με στοχευμένο κοινό (αθλητικοί φορείς, σύλλογοι, ομοσπονδίες, 

φορείς του εξωτερικού, πολιτειακή ηγεσία).  Η δημόσιες σχέσεις είναι ένας τομέας 

που έχει οριστεί ως στοιχείο της προώθησης που προσδιορίζει, θεσπίζει και διατηρεί 

αμοιβαίες σχέσεις. 

 
Χρήση νέων μέσων.  Οι νέες τεχνολογίες και εφαρμογές είναι πλέον πολύ 

διαδεδομένες στο εξωτερικό και έχουν υιοθετηθεί από πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες 

όσο και λίγκες.   Είναι ο νέος τρόπος βελτίωσης εσόδων (Internet, κινητή τηλεφωνία,  

sms,  παιχνίδια) και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εμπορικών τους 

στρατηγικών ανάπτυξης.  

Οι οπαδοί φαίνεται να είναι πιο ανοιχτοί στην κινητή (Mobile) επικοινωνία καθώς είναι 

πιο άμεση και έχει καλύτερα ποσοστά απήχησης από ότι το email και το mail 

marketing.  Πρόκειται για πολύ πιο προσωπική μορφή επικοινωνίας.   

 

Δημιουργία μιας επιπλέον πηγής εσόδων μέσα από την εμπορία Mobile εφαρμογών 

και υπηρεσιών.  Δημιουργία μιας Mobile και Online κοινότητας φίλων της Super 

League σε συνδυασμό με την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τη Λίγκα.  Ενώ η 

πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και η βασική κεντρική χορηγία της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων η Super League μπορεί να 

ενισχυθεί περαιτέρω από την πώληση των δικαιωμάτων στα νέα μέσα.  Αποτελεί 

μόνο κλάσμα των συνολικών εσόδων αλλά είναι πιθανό να γίνουν ολοένα και πιο 

σημαντικά.  Παρέχουν μια αυξανόμενη ροή εσόδων που μπορεί να αξιοποιηθεί.  

 
Περιεχόμενο media:   Βελτίωση τηλεοπτικής εικόνας των αγώνων, νέα και 

καθαρότερη οπτική ταυτότητα του πρωταθλήματος (visual identity).  Για 

αποτελέσματα, αγωνιστικό πρόγραμμα, live score, Line ups και χορηγοί όλα αυτά σε 

ενιαία ταυτότητα. Συμβάλει στην καλύτερη τηλεοπτική ποιότητα, ομοιομορφία, 

αναγνωρίσιμη ταυτότητα, ενιαία σε όλους τους τηλεοπτικούς μεταδότες.   Συνάντηση 

με τους τηλεοπτικούς μεταδότες για την εξασφάλιση χρήσης των γραφικών της 

Super League για μεταδόσεις αγώνων, replay, trailer έναρξης και λήξης μετάδοσης 

ώστε σε συνδυασμό με τη ενιαία σηματοποίηση των γηπέδων να περάσει στη 

συνείδηση του φίλαθλου κοινού.  



 

 
Διαδίκτυο (Internet):  Μια από τις ενέργειες που πρόσφατα ολοκληρώθηκε η 

υλοποίησή του, είναι η ανανέωση της επίσημης ιστοσελίδας της Super League . 

Προώθηση των ομάδων μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα η οποία θα δημιουργήσει 

μεγάλη επισκεψημότητα με αποτέλεσμα να αυξήσει την εμπορική της αξία.  Πρόταση 

για δημιουργία ειδικής σελίδας με την παρουσίαση ποδοσφαιριστών και με 

απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα των φιλάθλων.  Με αυτόν τον τρόπο οι φίλαθλοι 

έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στη Super League και δημιουργείται νέα 

πηγή εσόδων (νέα πλατφόρμα με δικό της χορηγό).  Επίσης δημιουργείται 

περιεχόμενο για τα ΜΜΕ.    Δίνεται άμεση πρόσβαση στον φίλαθλο κόσμο.   

 
Κοινωνική ευθύνη:  Πλέον όλες οι εταιρείες έχουν αναπτύξει τμήματα στον τομέα 

της κοινωνικής ευθύνης για να ανεβάσουν τον δείκτη της αναγνωρισιμότητας του 

έργου που παρέχουν.  Το ποδόσφαιρο προσφέρει την πλατφόρμα του για τέτοιου 

είδους ενέργειες μεταφέροντας μηνύματα μαζικά.  

 
Licensing: ήδη υπάρχουν συμφωνίες με PANINI όπου εξασφαλίζει στη Super 

League έσοδο από την έκδοση άλμπουμ καθώς και με τη ΝΙΚΕ για την επίσημη μπάλα 

του πρωταθλήματος.  Το licensing είναι πολύτιμος τρόπος «χτισίματος» της εταιρικής 

ταυτότητα.  Τα έσοδα από τέτοιου είδους συνεργασίες είναι σχετικά μικρά αλλά 

αποτελούν έσοδο καθώς ταυτόχρονα ισχυροποιούν την εταιρική ταυτότητα (brand 

awareness).  

 
Θέσπιση βραβείου για τμήματα marketing ομάδων:  Επιβράβευση των 

τμημάτων marketing των ομάδων για τη σωστή και συστηματική υλοποίηση των 

παροχών των χορηγών.  Θέσπιση βραβείου στα πλαίσια των ενεργειών εξασφάλισης 

υλοποίησης αντισταθμιστικών οφελών των χορηγών της Super League. 

 

Τα βραβεία Super League MARKETING AWARD μπορούν να θεωρηθούν ως μια 

πλατφόρμα στην οποία μπορεί να αναγνωρίσει τις μεγάλες προσπάθειες βελτίωσης 

των τμημάτων marketing των ομάδων της Super League στα εμπορικά τους τμήματα 

και τα τμήματα marketing. 


