التحول في إدارة أكاديميات ٢-
الفئات السنية

التحول اإلسرتاتيجي ١-

نحن نقدم أفضل الممارسات
لرسم خطط مستدامة طويلة

التحليالت ٣-
نحن نعيد صناعة تشجيع كرة
القدم

إيجاد الحلول من الجانب
التكتيكي و اإلستكشافي
والتدرييب

نحن نعمل عىل زيادة القوة
التنافسية

ماذا نفعل

التعليم ٤-
نحن نقدم التطوير و نمكن
الكوادر بتعليمهم وصقل
مهاراتهم

عنارص تمزينا
• نحن نتفهم حقيقة التحدي الفريد إلدارة األندية
والدوري.
• لدينا خربة منقطعة النظري في عالم اإلستشارات
الرياضية .لتطوير اإلسرتاتيجيات وتحسني
الحوكمة وإيجاد أطر قابلة للتطبيق للمواقع
التنافسية .
• قمنا بتطوير أول برنامج تعليمي تنفيذي
مفصل في العالم مخصص ألندية كرة القدم
المحرتفة.
• نحن فريق دويل بخلفية بريطانية و كرواتية و
فرنسية و بولندية وإسبانية و سويدية و
سويرسية.

•

لدينا خربة واسعة داخل وخارج الملعب.

الرباهني اليت نعتمد عليها

شبكة واسعة من الخرباء بخربة
منقطعة النظري داخل وخارج
الملعب

خرباء في تعليم كرة القدم بدءا
من الربنامج األول إلدارة األندية
في العالم #ECACMPفي عام
2016إمتدادا حىت برنامج
#FootballTalks

عقلية نابعة من قاعدة دولية
متعاملة مع كافة مستويات
تنظيم الهرم الكروي

تشتمل قائمة عمالئنا عىل
األندية والبطوالت و اإلتحادات
المهنية عىل مستوى العالم

تقديم حلول ملموسة بشكل
متسق لألنشطة الرياضية و
التجارية والمجتمعية

12إنشاء منهجية مكونة من
نقطة مخصصة ألكاديميات
الشباب

خربة النظام اإليكولوجي لكرة
القدم لألندية النسائية

100%

من مخرجات كرة
القدم

200+

شبكة أندية تزيد عىل
200نادي

25+
30+

تنظيم أكرث من 25دورة
في كرة القدم عالميا
تعاون مع أكرث من 30
جهة عالميا

إسرتاتيجية األندية

دراسات الدوري القياسية

كرة القدم الشبابية

دعم للكرة النسائية

قمنا بتطوير 12منطقة جودة أكاديمية إحرتافية ل ،ECA
بهدف سد الفجوة بني واقع الرياضة الملموس وغري
الملموس ،مع استمرارية ضمان الجودة عن طريق تعزيز
المهارات وقدرات األندية.

لقد طورنا عددا من اإلصالحات في الدوريات
المحلية األوروبية  ،وقيادة العمل عىل التشغيل ،
ووضع المعايري وتحسني استدامة أنشطتها

لقد نجحنا في إنجاز أول نظام تنفيذي وتعليمي مفصل في العالم
مخصصا ألندية كرة القدم اإلحرتافية  ،مع مزيج فريد من المحتوى
األكاديمي والعميل  ،معززا بالمحتوى العميل الوافر من تدريبات
وفرص للتواصل واليت ال تخلق فقط فرص المعرفة ولكن أيضا تولد
صداقات دائمة.

الحوكمة

لقد عملنا عىل تطوير االسرتاتيجية المستقبلية
لألندية  ،مكرسة لمساعدتها في أوروبا عىل البقاء
في صدارة اللعبة في جميع المجاالت

المعرفة والتواصل

أبرز ما نشتهر به

كان رشكاؤنا اإلداريون هم المحركون الرئيسيون
لـإصالح مسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات
مما أدى لتقديم لمحة عامة عن هيكل المنافسة
الرياضية و مفهومها التجاري

يشارك الخرباء لدينا في غري اإلدارات المتخصصة في
كرة القدم بالتدقيق في نشاطات الدول األعضاء في
اإلتحاد األوروبي لتقييم مدى امتثالها تجاه قواعد
الحوكمة

جوهرنا في مراجع كرة القدم (تم الكشف عنها)
خرباتنا في مجال الرشكات الكربى

LTT sportsو Club Affairsقاموا بزتويد العديد من األندية و اإلتحادات بتقييمات إسرتاتيجية و
عملية و تنظيمية  ،واليت زادت من فرص التعلم.

فريقنا يملك شبكة تواصل مع اكرث من ٢٠٠نادي حول العالم.

من نحن
نحن )(LTTمجموعة إستشارية مستقلة تهدف
إىل ربط إسرتاتيجيات إدارة كرة القدم و
تطبيقاتها ،مرتكزة عىل شبكة قوية مرتابطة
من الخربة والتخطيط والتحليل.

ماذا نقدم
نحن مجموعة )(LTTنقدم خدماتنا المناسبة
لكل طلب لكيانات ومنظمات كرة القدم،
وذلك بتوفري الحلول المستعرضة والممكنة
لجميع مستويات هرم العمل الكروي ،كذلك
مساعدة عمالئنا عىل تعزيز األداء والنتائج
داخل وخارج الملعب.

فريقنا االستشاري
اعضاء مجلس ادارة

اوليڤيه چاروس

حوكمة و اسرتاتيجية اندية

تشارلوت كيين

ادارة اعمال و انشطة تجارية

مستشار خاص

مجلس ادارة

قنسطنطني كورناكوڤ
بنية و انشطة كرة قدم

كونراد جوزديور

الزتامات و امور مالية

اريك ابيدال

العب كرة قدم سابق في اندية
القمة و اداري ريايض

فريق مركز المعرفة

سالڤني مارازوفيتش
انشطة رياضية و كروية

يان شالبوسكي

تسويق و إدارة فعاليات

ادم ميتلسكي

بيانات و معلومات

كالوديا ماتيكا
تصميم جرافيكس

شبهام رحيله

استدامة و مسابقات

Main Office:
LTT Sports – Club Affairs Suisse
10 Rue Chantepoulet
CH-1201 Genève, Suisse

admin@lttsports.com
lttsports.ch

