01 PLANOWANIE
STRATEGICZNE
STOSUJEMY NAJLEPSZE
PRAKTYKI
Tworzymy
zrównoważone plany
długoterminowe

03 ROZWÓJ AKADEMII
MŁODZIEŻOWYCH
ZWIĘKSZAMY
KONKURENCYJNOŚĆ
Identyfikujemy najlepsze
rozwiązania w każdym
środowisku

02 ANALIZA
PIŁKA NOŻNA
Proponujemy
rozwiązania dotyczące
taktyki, skautingu oraz
treningów

04 EDUKACJA
ZAPEWNIAMY ROZWÓJ
Uczymy i rozwijamy
kompetencje ludzi w
środowisku piłki nożnej

NASZE MOCNE STRONY
• Rozumiemy specyficzne wyzwania związane
z zarządzaniem klubem oraz ligą
• Mamy wyjątkowe doświadczenie w opracowywaniu
strategii oraz w ulepszaniu zarządzania w organizacjach
sportowych
• Opracowaliśmy pierwszy na świecie międzynarodowy
program edukacji dla kadry zarządzającej klubami piłki
nożnej
• Jesteśmy zgranym zespołem osób pochodzących
z różnych krajów, mianowicie z Polski, Szwajcarii,
Chorwacji, Francji, Hiszpani, Szwecji oraz Wielkiej
Brytanii
• Mamy bogate doświadczenie zdobyte na boisku oraz
poza boiskiem

NASZE MOCNE STRONY

Rozbudowana sieć
ekspertów z niezrównanym
doświadczeniem zdobytym
na boisku oraz poza nim

Międzynarodowe doświadczenie
oraz wspólne podejście na
wszystkich poziomach piłki nożnej

Klienci LTT Sports to
kluby, ligi oraz
federacje na całym
świecie

Doświadczenie
w kobiecej klubowej
piłce nożnej

100% Piłka nożna
200+ Kontaktów w klubach
Zorganizowanych

Eksperci w edukacji w zakresie
piłki nożnej. Stworzyliśmy
pierwszy na świecie program
zarządzania klubami #ECACMP

Konsekwentne dostarczanie
konkretnych rozwiązań
w zakresie sportu, biznesu oraz
działań społecznych

Stworzenie 12-punktowej
metodologii dla akademii
młodzieżowych

25+ globalnych sesji
piłkarskich

30+ Nawiązanych współprac

Opracowaliśmy 12 obszarów jakości akademii młodzieżowych
dla ECA, mając na celu wypełnienie luki między
licencjonowaniem materialnym i niematerialnym w celu
zwiększenia możliwości rozwoju talentów w klubach

Wiedza i networking

Analiza porównawcza lig

Opracowaliśmy szereg reform w kilku
europejskich ligach krajowych, przeprowadzając
analizę porównawczą oraz poprawiając
stabilność działalności

Z powodzeniem przeprowadziliśmy pierwszy na świecie program edukacji
dla kadry kierowniczej profesjonalnych klubów piłki nożnej, z unikalną
mieszanką treści akademickich oraz praktycznych stwarzając możliwość
nawiązywania kontaktów

Zarządzanie

Młodzieżowa piłka nożna

Opracowaliśmy strategię klubu przyszłości,
której celem jest pomoc klubom w Europie
w wyprzedzeniu konkurencji

Wsparcie piłki nożnej kobiet

Strategie klubowe

Z czego jesteśmy znani

Nasi partnerzy zarządzający byli głównymi
realizatorami reformy rozgrywek UEFA Women's
Champions League,

Nasz dział niezwiązany z piłką nożną jest zaangażowany
w audyt państw członkowskich UE

NASZE REFERENCJE PIŁKARSKIE (UJAWNIONE)
LTT Sports oraz Club Affairs pomogło wielu klubom oraz stowarzyszeniom w zakresie strategicznym,
organizacyjnym i operacyjnym, a także stworzyło wiele możliwości do uczenia się.

Nasz zespół posiada sieć kontaktów w ponad 200 klubach na całym świecie...

Nasze doświadczenie
korporacyjne

Kim jesteśmy
LTT Sports to niezależna grupa doradców skupiona
na łączeniu strategii oraz działań operacyjnych w
piłce nożnej, w oparciu o doświadczenie, analizę oraz
rozbudowaną sieć kontaktów.

Co możemy zaoferować
W LTT Sports oferujemy usługi dostosowane do
każdej organizacji sportowej.
Dostarczając rozwiązania przekrojowe na wszystkich
poziomach piramidy profesjonalnej piłki nożnej,
pomagamy naszym partnerom zwiększyć wydajność i
wyniki na boisku oraz poza nim.

NASZ ZESPÓŁ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Olivier Jarosz

Zarządzanie i strategie klubów

Charlotte Kenny

Działalność biznesowa
i komercyjna

NASZA RADA DYREKTORÓW

Konstantin Kornakov

Struktura i działania
operacyjne w piłce nożnej

NASI EKSPERCI

Siri Wallenius

Zrównoważony rozwój
i konkurencyjność

Slaven Marasović
Piłka nożna

Konrad Goździor
Finanse

SPECJALNY DORADCA

Eric Abidal

Były piłkarz oraz dyrektor
sportowy

NASZ ZESPÓŁ KNOWLEDGE CENTER

Jan Chłapowski

Marketing i zarządzanie
wydarzeniami

Adam Metelski

Klaudia Małecka

Wiedza i dane

Projektowanie cyfrowe i graficzne

Siedziba główna:
LTT Sports – Club Affairs Suisse
10 Rue Chantepoulet
CH-1201 Genève, Suisse

admin@lttsports.com
lttsports.ch

