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C O M M U N I C A T I O N S  P L A N
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ΓΕΝΙΚΟΙ
ΑΞΟΝΕΣ
COMMUNICATIONS PLAN

Μια νέα εποχή για την ΑΕΚ μόλις ξεκινάει.  θεωρούμε ένας πολύ σημαντικός κύκλος
πολλών και ιδιαίτερων κινήσεων την προηγούμενη 10ετία θα αποτελέσει τον φάρο στον
νέο κύκλο που θα οδηγεί την ΑΕΚ στο δρόμο των επιτυχιών, με κακή παρένθεση την
φετινή χρονιά.

Καλύτερη επικοινωνία στο επίκεντρο ώστε να έρθουμε πιο κοντά στους φιλάθλους μας.
Να δυναμώσουμε την σχέση μας, να πληροφορούμε σωστά και με διαφάνεια και
σεβασμό να πορευόμαστε μαζί για το καλό της ΑΕΚ.  
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ΓΕΝΙΚΟΙ
ΑΞΟΝΕΣ
COMMUNICATIONS PLAN Μην ξεχνάμε όμως η φετινή σεζόν είναι «ειδική»,  καθώς  έχει «χαρτογραφηθεί» εξ ολοκλήρου από τα

απόνερα της πανδημίας του κορονοϊού. 

Μέσα σε μία πορεία ετών καθιέρωσε την ΑΕΚ ως διεκδικήτρια του πρωταθλήματος, ως κυπελλούχο αλλά και
ως ομάδα – πρέσβη της Κύπρου στα ευρωπαϊκά σαλόνια του Europa League με δύο προκρίσεις στους Ομίλους,
μπορεί εύκολα να κατανοήσει κανείς ότι το Σωματείο μας έχει «μεγαλώσει».

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η ΑΕΚ ανήκει στο TOP - 140 των συλλόγων σε όλο τον κόσμο και στο TOP - 3
των κυπριακών ομάδων σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του ποδοσφαίρου για
την δεκαετία 2011 - 2020.
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ΓΕΝΙΚΟΙ
ΑΞΟΝΕΣ
COMMUNICATIONS PLAN

Της κεφαλαιοποίησης αυτών των εμπειριών και εργαλείων, αποφεύγοντας όλα τα δυνατά λάθη του
παρελθόντος. 
Της ανάληψης νέων, πιο αποτελεσματικών και καθολικών δράσεων και της διάδοσής τους.

Θεωρούμε ότι έφτασε η ώρα να κεφαλοποιήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να υπάρξει μια σωστή συνέχεια των δραστηριοτήτων και των εργαλείων ενημέρωσης της ΑΕΚ μέσω:

Κάνουμε το βήμα για την επόμενη μέρα. 
Παραδεχόμαστε τις αστοχίες μας. 

Αποδεχόμαστε την ευθύνη και τα λάθη. Προχωρούμε προς την ανάκαμψη. 
 

Ότι θα κάνουμε πρέπει να είναι ολιστικό. Στρογγυλό και ολοκληρωμένο. Όμορφο και πλήρες. 
Η νέα Επικοινωνιακή Στρατηγική, ορίζει λεπτομερώς τα απαραίτητα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας 
και τη στρατηγική των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας για το Σωματείο μας. 
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ΓΙΑΤΙ
ΤΩΡΑ
COMMUNICATIONS PLAN

Η σημερινή παρουσίαση είναι προϊόν συζήτησης που είχε
ξεκινήσει από πέρσι το καλοκαίρι.  Η ΑΕΚ όλη αυτή την
περίοδο με την παρούσα Διοίκηση έχει πετύχει πολλά. 

Για να μπορέσει όμως να τα πετύχει είχαμε συγκεκριμένες
προτεραιότητες.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Παραλάβαμε ένα μεγάλο οικονομικό
βραχνά και σήμερα είμαστε μια
ομάδα χωρίς οικονομικά ζητήματα. 

ΓΙΑΤΙ
ΤΩΡΑ
COMMUNICATIONS PLAN
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Θέλαμε να κάνουμε μια ομάδα
ανταγωνιστική με βάση ένα δομημένο
πλάνο και το καταφέραμε. 

ΔΣ ολιγομελές και πιο ευέλικτο, πρόσληψη κατάλληλων ανθρώπων
που ανεπηρέαστα εργάστηκαν και παρουσίασαν έργο
Το μοντέλο τεχνικού διευθυντή που είναι υπεύθυνος για όλα τα
θέματα που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας.

 Δημιουργήσαμε ένα διαφορετικό μοντέλο ομάδας το οποίο
αντιγράφτηκε και από άλλες ομάδες στη Κύπρο με παραδείγματα
όπως: 

Το ΑΕΚ ARENA ετοιμάστηκε μέσα σε μια περίοδο
οικονομικής αβεβαιότητας για την χώρα μας. Εμείς όμως
λειτουργήσαμε με πείσμα και τα καταφέραμε. Ολοκληρώνεται
και η αναβάθμιση του. 
Προπονητικό Κέντρο Ακαδημιών 
Fαn Club  

 S U C C E S S  S T O R I E S

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
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Πρωταγωνίστρια 
εντός και εκτός των γραμμών του γηπέδου 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΟΡΑΜΑ
COMMUNICATIONS PLAN

Στο δρόμο προς την συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση της ομάδας η ΑΕΚ
πορεύεται να αναδείξει την ηγετική θέση της μέσα από τις αξίες και ιδανικά της. Ο

κάθε φίλαθλος αλλά και ο κάθε Λαρνακέας γενικότερα να νιώθει περήφανος. 
 

Το όραμα της ΑΕΚ όμως δεν είναι μόνο να κερδίζει τίτλους μέσα στα γήπεδα. Σαν
συνεχιστής της ιστορίας των Σωματείων Πεζοπορικού και ΕΠΑ λαμβάνει μέρος σ’
όλα τα αθλητικά, κοινωνικά και εθνικά θέματα του τόπου, που στενάζει μετά από

την τουρκική εισβολή του 1974.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΟΡΑΜΑ
COMMUNICATIONS PLAN

Α Ξ Ι Ε Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Διαφάνεια 
Υπευθυνότητα
Συνεργασία 
Εμπιστοσύνη 

 

Η σχέση με τους φιλάθλους 
Brand Ανάπτυξη 
ΑΕΚ & ΜΜΕ

Αυτό που επιδιώκουμε είναι να προωθήσουμε την νέα Επικοινωνιακή Στρατηγική  και τα αποτελέσματά της στο
φίλαθλο κοινό μας αλλά και σε δυνητικά ενδιαφερόμενα μέρη, 

 
Μέσα στην νέα φιλοσοφία μας θα παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την νέα Στρατηγική μας.
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Ξεκινάμε συχνές ανοικτές συναντήσεις με τους φιλάθλους. Θα μπορούν
να ρωτάνε τα πάντα για την ομάδα και θα έχουν επίσημη ενημέρωση.
Δράσεις για την ψυχαγωγία του κόσμου στο γήπεδο. 
Πλάνο για νέες εγγραφές Μελών. Είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι αλλά λόγω
πανδημίας δεν προχώρησε. Πλέον το επαναφέρουμε καθώς είναι
σημαντικά τα πλεονεκτήματα που έχει ένα Μέλος καθώς μπορεί να
ψηφίζει, να εκλεγεί και να συμμετέχει στις μεγάλες αποφάσεις που
αφορούν το Σωματείο.  
Με το πέρας των μέτρων λόγω της πανδημίας θα ξεκινήσουμε μια σειρά
επαφών σε ολόκληρη την Επαρχία Λάρνακας. Θέλουμε να έρθουμε
ακόμη πιο κοντά με τους φιλάθλους ακούγοντας τους και παράλληλα να
μας γνωρίσουν ακόμη περισσότερο.  

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ
COMMUNICATIONS PLAN
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AEK ARENA και οι προοπτικές του.Εντός των επόμενων μηνών
περιμένουμε την έγκριση για αναβάθμιση κατηγορίας από την ΟΥΕΦΑ.
Παράλληλα υπάρχουν σκέψεις για δημιουργία Μουσείου στο γήπεδο. 

Προπονητικό κέντρο Ακαδημιών | Αναβάθμιση και μετονομασία σε
"Νικόλας Θεοδότου" Προπονητικό Κέντρο Ακαδημιών.  

Boutique | Αναβάθμιση του χώρου που στεγάζεται στο Σωματείο.
Υπάρχουν επίσης πλάνο για δημιουργία και στο AEK ARENA 

Online Shop | Είμαστε στην τελική ευθεία και μέσα στους επόμενους
μήνες θα είναι στη διάθεση των φιλάθλων μας.  

Fαn Club | Δημιουργήθηκε για να έχουν οι φίλαθλοί μας το δικό τους
ί

 H AEK μεγαλώνει και αυτό θα αποδεικνύεται καθημερινά 

BRAND 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
COMMUNICATIONS PLAN



Από το καλοκαίρι δημιουργήσαμε το
πρωτοπόρο για τα δεδομένα του Σωματείου μας
AEK LARNACA TV. 
Με κάποιες ενότητες προσπαθήσαμε να έρθουμε
πιο κοντά στον κόσμο. 
Το επόμενο διάστημα θα το αναπτύξουμε και θα
το αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο. 
Η πανδημία δυστυχώς και σε αυτή την δράση
μας εμπόδισε να παρουσιάσουμε πολλά
περισσότερα πράγματα. 
Μέσα στο σχεδιασμό μας είναι ο κόσμος μέσω
του WEBTV να γνωρίσει όλα τα Τμήματα της
Ομάδας, την ιστορία, τους ποδοσφαιριστές και
το προσωπικό κάθε Τμήματος.  

Αναβαθμίζεται η digital εικόνα μας.  

BRAND 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
COMMUNICATIONS PLAN
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Προχωρούμε σε αναβάθμιση της εικόνας μας στα
SOCIAL MEDIA και στην επίσημη Ιστοσελίδα. 
Προχωρούμε στην δημιουργία Viber Community
μέσα στο οποίο οι φίλαθλοι μας θα μπορούν να
συμμετέχουν. 

Αναβαθμίζεται η digital εικόνα μας.  

BRAND 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
COMMUNICATIONS PLAN
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Επίσης έχουμε ολοκληρώσει 
το νέο Πλάνο Marketing και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

το οποίο και θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.    



Τακτικές συναντήσεις με όλα τα ΜΜΕ ηλεκτρονικά,
έντυπα και τηλεοπτικά αλλά και στοχευμένα με
δημοσιογράφους για να επεξηγούμε την νέα
στρατηγική που θα εφαρμόζουμε. 
Θέλουμε τα ΜΜΕ αυστηρούς κριτές αλλά δίκαιους
κριτές. Και αυτός ο κανόνας πλέον θα είναι
αδιαπραγμάτευτος. Δεν μας ενοχλεί μια κακή είδηση
αλλά μια είδηση που παραπληροφορεί ή που δεν έχει
όλη την αλήθεια που απαιτεί.

Η νέα σχέση μας θα διέπετε από δύο κανόνες 

ΑΕΚ  
ΜΜΕ
COMMUNICATIONS PLAN
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Από σήμερα ένας νέος αέρας θα πνέει στο Σωματείο μας. Με πολύ δουλειά, διαφάνεια και
αλληλοκατανόηση μπορούμε να οδηγήσουμε την ΑΕΚ σε νέες επιτυχίες.

Το μήνυμα μας προς τους φιλάθλους μας: Θα θέλαμε να μας δώσετε την ευκαιρία να δουλέψουμε
όπως ξέρουμε. Σας θέλουμε δίπλα μας. Με την δική σας στήριξη θα πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες.

ΕΠΙ  
ΛΟΓΟΣ
COMMUNICATIONS PLAN
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Σ Α Σ  Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ένα λόγο να υπερηφανευόμαστε. 
Για την διαφορετικότητα της ΑΕΚ ως Σωματείο. 

Και δεν το λέμε εμείς. Μας το έχουν αναφέρει άνθρωποι του αθλητισμού από
την Κύπρο αλλά και την Ευρώπη.

 
 Αυτή την διαφορετικότητα θα την φυλάξουμε σαν φυλαχτό.

 Και γι` αυτό καμαρώνουμε! 


