Η Super League έχει καλύτερπ προοπτικn

από αυτn που νόμιζε. Αν τπ νοιάζει. ..

Ι)

ταν πολύ σπμαντικπ και ενδιαφέρουσα n χθεσινπ
πμέρα για το ελλπνικό επαγγελματικό πρωτάθλπμα
τπς πρώτπς κατπγορίας. διότι ότον n πμέρα που
για πρώτπ φορά άκουσε μια επαγγελματικπ και
επιατπμονικπ έρευνα που προσπάθπσε να κσρτονροφάσει τπν αγορά: να τπν προσδιορίσει και να
συγκεκριμενοποιπσει το μέγεθος που έχει αυτπ n
αγορά. το κομμάτι τπς πίτας τπς ατον ΑΕΠ τπς χώρας.
ΕΜΑΘΕ πολλά ενδιαφέροντα πράγματα το ελλπνικό
επαγγελματικό πρωτάθλπμα. n Super League. διότι ότον
πολλά τα ενδιαφέροντα ευρήμστσ αυτπς τπς έρευνας. Πέρα
από τα προφανΠ. που αφορούν το μέγεθος μιας αγς>ράς που
τζιράρει συνολικά περί τα 2.1 δια. ευρώ και δίνει δουλειά σε
περισσότερους από 40 χιλιάδες ανθρώπους ουτά τπν εποχπ
στnν Ελλάδα.το επαγγελματικό πρωτάθλπμα άκουσε συμβουλές
από εηιστόμονετ; που μίλπσαν ατον συνεταιρισμό σχετικά με
το τι πρέπει να κάνει n
να μπν κάνει. για τους
ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
κινδύνους και τις απειλές. αλλά και για τ~ς
ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ευκαιρίες που γεννά n
σημερινή εηοκή, για
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.
τις προοmικές. για τους
ΑΚΟΥΣΕ ΟΜΩΣ;
δρόμους που πρέπει
να οκολουθάσει και τα
εμπόδια που πρέπει να
αποφύγει. για τα μαονεκτόμοτο που πρέπει και μπορεί να
μετατρέψει σε πλεονεκτΠματα.

ο
ΒΑ.ΕΙΑΗΣ
ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ

ΓΡΑΦΕΙ

ΕΝΑ ΕΩΡΟ σπμαντικά πράγματα άκουσε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο από τους εηιστήμονετ; που ερεύνπσαν
τπν αγορά του για πρώτπ φορά στα χρονικά. Ακουσε όμωι;
Ενδιαφέρθπκε να ακούσει. να ψάξει. να μάθει; Ανησιαεί το
επαγγελματικό πρωτάθλπμα για τπν προοπτικιΊ του; Ενδιαφέρεται να ακούσει τι πρέπει να κάνει ώατε να μπει ύστερα
από 2-5 χρόνια σε μια άλλπ εηοκή. καλύτερπς ζωπς; Αν
κρίνω από τπν προσέλευσπ ατπν αίθουσα όπου παρουσιάστπκε
n έρευνα. όχι.
ΕΥΜΦΩΝΑ με όσα άκουσα από τους εηιστόμονετ;
που έκαναν τπν έρευνα. το επαγγελματικό πρωτάθλπμα
δεν είναι σε κειρότερη μοίρα από τπ συντριπτικπ πλειονότπτα
των άλλων πεδίων τπς ελλπνικπς αγοράς. Κι έχει μια σειρά
από συγκριτικά αλεονεκηψοτο και μια σειρά από λόγους
για να αισιοδοξεί ότι ακόμπ και σε αυτπ τπν εηοκή, τπς
κρίσπς. μπορεί να ζπσει καλύτερα. να μπει στπ φάσπ τπς
ουτοσυντάρησικ και μέσα από συτή να επιτύχει τπν πρόοδο
και τπν ανάπτυξπ του. Γίνεται. Μπορεί να γίνει. Αρκεί να σε
νοιάζει·λίγο παραπάνω από τα έσοδα του σάμερο. από τα
νταραβέρια για τα σφυρίγματα και -φυσικά- από τπν «άσος
πμίχρονο. διπλό τελικό» ονοσιαίο.

