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3.2.1 BAŞLA!

ANADOLU EFES KAMPÜS TRİBÜNÜ SEZONA DAMGASINI VURDU!

Euroleague sezonunun sonuna doğru yaklaşırken heyecan ve rekabet en üst seviyede! SNS olarak ortak olduğumuz bu heyecanla, Anadolu Efes ile birlikte saha dışında yaptığımız
aktiviteler bazı NBA takımlarını bile kıskandıracak cinsten. Bunun son örneği ise; Anadolu Efes McDonald’s Tribünü!
Anadolu Efes ile çalıştığımız 1,5 sezon boyunca Abdi İpekçi Arena’yı yüzlerce okul grubu ziyaret etti. Anaokulundan lise son sınıf öğrencisine kadar oldukça geniş bir yelpazeye hitap ettiğimiz
okul gruplarına Üniversitelileri de eklemek için yapılan çalışmalar sonucunda Kampüs Tribünü fikri ortaya çıktı. Anadolu Efes Kampüsü, arena içerisindeki bazı koltukların yerine yerleştirilen
suni çim ve minderlerle üniversitelilere bahar şenliklerini aratmayan bir ortam sunuyor, partnerlerimizden McDonald’s ‘tan gelen “Big Mac” menüler ile de şenlik eğlencesi artıyor.
Abdi İpekçi Arena tribününde yapılan bu yenileme çalışması sonrası, sezonun sonuna yaklaşırken hayata geçirilen 60 kişilik Anadolu Efes Kampüsü’ne son 4 Euroleague maçı için 400’ün
üzerinde talep geldi. Biz de önümüzdeki sezon Anadolu Efes Kampüsü Tribünü’müzün kapasitesini artırmaya, çok daha eğlenceli ve kalabalık bir platform hazırlamaya başladık bile!

TURKCELL HAFTANIN MAÇI - 52. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

Futbol Ne Güzel Şey sloganı ile 2015/16 sezonun
ikinci yarısı ile uygulamaya giren Turkcell Haftanın
Maçı etkinlikleri bu ay Konya, Sivas ve Trabzon
şehirlerine uğradı. Tabii ki biz de ekip olarak
oradaydık!

Coca Cola İçecek ile yola çıktığımız 3.2.1 Başla! Projesi
sayesinde, gençlerin aktif yaşam konusunda farkındalıklarının
artmasını; yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazanmalarını
amaçlıyoruz. Proje danışmanlığını ve saha yönetimini yapmaktan mutluluk duyduğumuz bu program kapsamında, beden
eğitimi öğretmenlerinin liderliğinde hayata geçirdiğimiz yerel
projelerimizin sonunda her geçen gün daha fazla genci spor
yapmaya teşvik edecek yeni ortamlar yaratıyoruz.

TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOLCULAR DERNEĞİ

TPFD’nin gözlemci olarak üyelik sürecine başladığı,
merkezi Hollanda da bulunan FIFPro - Uluslararası
Futbolcular Derneği’ne yapmış olduğu ziyarette destek
verdik.

TPFD Başkanı Hakan Ünsal ve Yönetim Kurulu üyeleri Tanju
Çolak, Alpay Özalan, Bülent Korkmaz, Tümer Metin, Ümit
Davala ve Milli Futbolcumuz Uğur Boral'ın katılımı ve derneğin
katkılarıyla GOAL! Sergisi kapsamında düzenlenen sohbet
toplantılarındaki eğlenceli anlara katkıda bulunduk.

Vodafone Arena Açılışını Yerinde Takip Ettik!

Bulgarsitan Futbolcular Derneği’ni İstanbul’da Ağırladık!

Bu sene 52.’si düzenlenen ve 8 etaptan oluşan Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turu (Tour of Turkey) THY, Turkcell, Salcano ve Vestel gibi
büyük markaların sponsorluğunda start aldı. SNS olarak heyecanla
takip ettiğimiz, 24 Nisan İstanbul – İstanbul etabı ile başlayan yarış,
1 Mayıs Pazar günü Marmaris – Selçuk etabıyla son bulacak.
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