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Telekom studiază posibilitatea de a se 
implica în sportul românesc. Gigantul dă 

5,7 milioane de euro în prima ligă poloneză

Potrivit anunţului o� cial al 
Telekom România, peste 
2.000 de persoane au lucrat 
la circa 100 de proiecte de 
marketing care au transfor-

mat mărcile Romtelecom și Cosmote 
în Telekom România. Proiectul de 
rebranding a fost marcat de concerte 
care au avut loc la București, Iași și 
Cluj-Napoca pe 13 septembrie, dar și 
de un eveniment de lansare în Berlin. 
În mai puţin de trei săptămâni, bran-
dul german și-a promovat agresiv ima-
ginea, atât în mediul online și pe TV, 
cât și în print și outdoor. Promovarea 
nu se rezumă însă la reclama în pre-
să și vizează și alte zone vizibile în 
societate.

Contactaţi de ProSport, reprezen-
tanţi ai Telekom România nu au exclus 
o eventuală implicare în sport: „Pentru 
moment, Telekom România ana li-
zează oportunităţile de sponsorizare 
de pe piaţa locală. Vom lua o decizie în 
care vom considera impactul și e� caci-
tatea sponsorizării, precum și alinierea 
la strategia de sponsorizări a Deutsche 
Telekom. Odată ce eventualele parte-
neriate vor �  încheiate, vom comunica 
la momentul respectiv“.

DOUĂ TURURI ALE FRANŢEI 
CÂȘTIGATE DE DEUTSCHE 
TELEKOM 

În cazul în care Telekom se va im-
plica în sponsorizări în sportul româ-
nesc, compania germană va continua 
o serie de tradiţie începută în 1991, 
atunci când a hotărât să se intre în ci-
clismul profesionist. Pe atunci încă o 
companie de stat, Telekom a început să 
sponsorizeze singura echipă profesio-
nistă de ciclism din Germania, pe care 
a transformat-o într-una dintre cele 
mai cunoscute la nivel mondial. Cu 
rutieri precum Bjarne Riis, Jan Ullrich 
și Alexandre Vinokourov, formaţia 
germană și-a trecut în palmares două 
Tururi ale Franţei în ani consecutivi 
(Riis – 1996 și Ullrich – 1997), dar și 
un Tur al Spaniei, prin Jan Ullrich, în 
1999. Din 2004, echipa și-a schimbat 
numele în T-Mobile, serviciul de tele-
fonie mobilă al companiei germane. 

Însă din 2007, tricourile magenta, 
atât de cunoscute și evidente în pluton, 
au dispărut, compania germană luând 
decizia să se retragă din ciclism din 
cauza scandalurilor de dopaj, inclusiv 
Riis și Ulrich recunoscând că au folo-
sit substanţe interzise în momentul în 
care au reușit performanţele. 

MARKETING AGRESIV PENTRU 
TELEKOM LA MECIURILE 
JUCATE DE BAYERN

În acest moment, probabil cel mai 
cunoscut parteneriat al companiei de 
telefonie germană este cel cu Bayern 
München, campioana ultimilor doi 
ani în Bundesliga și câștigătoarea Ligii 
Campionilor în urmă cu două sezoane. 
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Telekom este sponsorul echipei ba-
vareze încă din 2002, când a înlocuit 
Opel pe tricourile echipei Bayern. 
Potrivit săptămânalului german 
„Kicker“, Telekom plătește 30 de mili-
oane de euro pe an pentru a apărea pe 
tricourile echipei din München. 

Este una dintre cele mai mari 
sume din fotbal în acest moment, doar 
Chevrolet (64 de milioane de euro pe 
an) și Qatar Airways (36 de milioane 
de euro pe an) depășesc înţelegerea 
dintre Bayern și Telekom. Interesant 
este și că la meciurile din Bundesliga pe 
care Bayern le joacă acasă, pe „Allianz 
Arena“, Telekom își promovează agresiv 
brandul, îmbrăcând o parte dintre spec-
tatorii de la tribuna a doua în tricouri 
albe, pentru a forma logoul companiei.

Reprezentanţii Telekom România au a� rmat pentru ProSport că analizează sportul românesc pentru a identi� ca viabilitatea unei asocieri. Compania germană intrată de curând pe piaţa 
comunicaţiilor în ţara noastră a avut echipă de ciclism care a câștigat două Tururi ale Franţei și plătește 30 de milioane de euro pe an pentru a �  sponsorul principal la Bayern München

5,7 MILIOANE DE EURO PENTRU 
NUMELE PRIMEI LIGI POLONEZE

Direcţia clară de sponsorizări a 
unor echipe sau evenimente sporti-
ve a Telekom a fost subliniată și de 

parteneriatul pe care compania ger-
mană l-a realizat cu Liga Profesionistă 
de Fotbal din Polonia în 2011. În anul 
în care compania germană a încheiat 
procesul de rebranding al companiei în 

era GSM, T-Mobile a devenit și sponso-
rul Ekstraklasa, prima ligă de fotbal din 
Polonia. Suma luată în considerare este 
mare, având în vedere că, în România, 
Adeplasat a oferit Ligii Profesioniste de 
Fotbal 1,5 milioane de euro pentru a de-
veni sponsorul Cupei Ligii. 

Evident, suma trebuie analizată 
în condiţiile în care Telekom are 15,6 
milioane de clienţi în Polonia, iar în-
casările din operaţiunile desfășurate de 
T-Mobile Polska au fost de 1,58 miliarde 
euro în anul 2013. Totodată, compania 
germană este și unul dintre sponsorii 
primei ligi austriece, a cărei denumire 
o� cială e „Tipp 3 – Bundesliga presen-
ted by T-Mobile“, asociere care aduce 
Ligii austriece de fotbal 3 milioane de 
euro, potrivit laola1.at.

AU BRANDUIT ȘI SALA 
SPORTURILOR DIN BONN

Cum sediul companiei Deutsche 
Telekom este în Bonn, compania ger-
mană a realizat un parteneriat strâns și 
cu echipa Baskets Bonn, sfert� nalistă 
în ultimele trei sezoane ale Bundesligii 
de baschet. Totodată, Telekom a îm-
prumutat numele și arenei de baschet 
din Bonn, care a costat 16,7 milioane 
de euro și are o capacitate de 6.000 de 
locuri. 

„Cercetările de marketing realizate 
de Telekom au relevat că sponsorizarea 
echipei din Bonn și a sălii cresc loiali-
tatea clienţilor, ridică brandul și aduc 
noi iniţiative sociale în zona respecti-
vă“, se menţionează pe site-ul o� cial al 
Telekom.

Telekom este arhiprezentă în „lumea“ lui Bayern München. Compania germană este sponsorul echipei bavareze, a organizat o cupă amicală pe care Bayern a câștigat-o, iar la meciurile de acasă, suporterii de la tribuna a doua formează sigla Telekom din tricouri albe foto: AFP
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Premier League: un club, un manager, 18 ani.
Liga 1: 18 ani, 594 de antrenori schimbați

Pe 30 septembrie, francezul Arsene Wenger a sărbătorit 18 ani de când lucrează pentru Arsenal. În aceeași perioadă, în prima ligă din România s-au perindat 225 de antrenori și s-au 
făcut aproape 600 de numiri de antrenori
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Arsene Wenger - Arsenal (1996-2014)
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7 Unirea Urziceni, 
Apulum Unirea

6 UTA, 
Foresta

5 Gloria Buzău, Chindia, 
Gaz Metan, Concordia

4 Viitorul, CS Otopeni, CS 
Turnu Severin, Corona

3 Săgeata, FC Botoşani, 
Rocar, Oradea, Oneşti

2 Olimpia Satu Mare, 
Internaţional, Brăneşti

1 Extensiv, 
CSU Voinţa Sibiu
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FC Argeș
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Bacău

Iași

Gloria Bistrița

Jiul Petroșani
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Dacia Mioveni
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Pe 30 septembrie 1996, Arsene 
Wenger era numit manager 
la clubul englez Arsenal, spre 
uimirea fanilor care habar 
nu aveau cine este france-

zul venit din Japonia. „Arsene Who?“ 
(„Arsene și mai cum?“) a titrat London 
Evening Standard în acea zi, iar mesa-
jul a apărut pe majoritatea panourilor 
de reclamă pentru ziare din apropierea 
stadionului Highbury, situat în nordul 
Londrei.

Optsprezece ani mai târziu, Wenger 
este în continuare manager la Arsenal, 
club pe care l-a transformat radical. Cu 

el pe bancă, clubul londonez a câștigat 3 
titluri de campioană și 5 Cupe ale Angliei, 
însă – și mai important – a devenit o so-
cietate puternică în fotbalul mondial. 
Arsenal avea în mai 2014 o rezervă de 
221 de milioane de euro în conturi, ast-
fel că peste vară clubul a cheluit 100 de 
milioane de euro pe transferuri. În Era 
Wenger, Arsenal s-a mutat pe Emirates, 
un stadion nou de 60.000 de locuri con-
struit cu 448 de milioane de euro. 

Wenger a schimbat mentalităţi în 
fotbalul englez. Francezul a interzis 
„cultura alcoolului“ și dieta bazată pe 
fasole, cârnaţi și ciuperci, a introdus me-
tode noi de antrenament și a importat 
fotbaliști care au avut un impact incre-
dibil asupra Premier League. 

În cei 18 ani de când Wenger este ma-
nager la Arsenal, și fotbalul românesc s-a 
transformat radical, însă în rău. ProSport 
a calculat ce s-a întâmplat din 1996 

încoace în prima ligă, iar rezultatul este 
șocant: cluburile din Liga 1 au avut 594 de 
numiri de antrenori. „Problema este că în 
special conducătorii cluburilor și patronii 
nu cred și nu acordă destulă încredere 
antrenorilor. Ce poate face un antrenor în 
două, cinci sau nouă etape?“, spune Dan 
Apolzan, directorul Școlii de Antrenori 
din cadrul FRF. Clubul cu cea mai mare 
instabilitate pe bancă este Universitatea 
Craiova. În calcul au fost luaţi și antrenorii 
de la CS U Craiova, club în� inţat și patro-
nat de primărie. În perioada de referinţă 
numită Era Wenger, în care Universitatea 
a lipsit trei sezoane din Liga 1, la Craiova 
au fost numiţi 48 de antrenori, cu 17 mai 
mulţi decât la Steaua și la Rapid. Topul ce-
lor mai instabile 5 cluburi este completat 
de FC Brașov și Ceahlăul, cu câte 30 de 
numiri de antrenori. 

Antrenorul care a câștigat titlul de 
campioană cu Universitatea în 1991, 

Sorin Cârţu este și omul care a lucrat 
la cele mai multe echipe din Liga 1, 12, 
în Era Wenger. Cel mai căutat antrenor 
este însă Florin Marin, a� at acum pen-
tru a 6-a oară la Ceahlăul Piatra Neamţ. 

De ce nu progresează fotbalul ro-
mânesc? Unul dintre motive este oferit 
de Dan Apolzan: „În primele 5 etape din 
acest sezon, au fost demiși 5 antrenori. 
Mai trebuia să � e schimbat unul dintre 
antrenori în prima etapă ca să batem un 
record mondial. Apoi, între etapele 5 și 9 
au mai fost schimbaţi alţi șase antrenori. 
Rezultă un total de 11 antrenori schim-
baţi, iar multe dintre aceste schimbări 
nu s-au justi� cat sub nicio formă“. 

Suntem la început de octombrie. 
În timp ce patronii din Liga 1 trudesc 
să schimbe antrenor după antrenor, în 
nordul Londrei, un manager francez în 
vârstă de 64 de ani a sărbătorit recent 18 
ani în funcţie.

 »statistica 
ia în calcul 
numărul 
de sezoane 
integrale 
consecutive 
petrecute 
pe banca 
unei echipe

Constantin Cîrstea - Gloria (1997-2002)

Ioan Ovidiu Sabău - Gloria (2005-2009); Cristi Pustai - Gaz Metan (2008-2012)

Cornel Dinu - Dinamo (1998-2001); Răzvan Lucescu - Rapid (2004-2007); Vasile 
Simionaș - Oțelul (1996-1999); Petre Grigoraș - Oțelul (2006-2009); Dorinel Munteanu - 

Oțelul (2009-2012); Ionuț Popa - Iași (2005-2008)

Cei mai stabili antrenori în Liga 1 în Era Wenger

Antrenorii cu cele mai multe numiri la aceeași echipă din Liga 1 în Era Wenger

Antrenorii care s-au plimbat pe la cele mai multe echipe din Liga 1 în Era Wenger

Cele mai multe mandate în Liga 1 în Era Wenger

594
de mandate de antrenori au fost 

în Liga 1 în ultimii 18 ani

225
de antrenori au lucrat în Liga 1 

în ultimii 18 ani
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 » statistica ia în calcul antrenorii cu cele mai multe numiri la echipe din Liga 1 în ultimii 18 ani

 »statistica ia în calcul antrenorii cu cele mai multe echipe antrenate în ultimii 18 ani

 »statistica ia în calcul antrenorii care au antrenat de cele mai multe ori aceeași echipă
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Florin Marin 
(Ceahlăul)

Cornel Ţălnar 
(Dinamo)

Marian Rada 
(Rapid)

Marin Ion 
(Farul)

Viorel Hizo 
(Ceahlăul)

Viorel Hizo
(SC Vaslui) 

Nicolae Manea 
(Rapid) 

Adrian Hârlab 
( FC Braşov)
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