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Περιεχόμενα
• Ιστορικό

• Το όραμά μας
• Νέο πλαίσιο λειτουργίας
• Ανάπτυξη ελληνικών ιπποδρομιών
• Δημιουργία ενός καλύτερου στοιχηματικού
προϊόντος
• Δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας
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Εισαγωγή

• Δύσκολη περίοδος για όλους τους εμπλεκόμενους
• Πολλές προκλήσεις, κάποιες μάλιστα εντός του
κλάδου
• Βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας συναρπαστικής νέας
εποχής
• Μέσω της συνεργασίας μπορούμε να θεμελιώσουμε
ένα λαμπρότερο μέλλον
• Ο ΟΠΑΠ παραμένει προσηλωμένος στις
ιπποδρομίες στην Ελλάδα
• Ο ΟΠΑΠ θέλει να θεμελιώσει έναν υγιέστερο κλάδο
για όλους
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Τι έχουμε επιτύχει από το 2016
 Δώσαμε λύση σε πολλά από τα «βασικά ζητούμενα»
 Εφαρμόσαμε πρακτικές παγκοσμίου κλάσης και συνάψαμε διεθνείς
συνεργασίες
 Πραγματοποιήσαμε βελτιώσεις σε εγκαταστάσεις και υποδομές
 Βελτιώσαμε την ποιότητα του προϊόντος στα πρακτορεία ΟΠΑΠ
 Αξιοποιήσαμε το χώρο του Μαρκοπούλου για δράσεις πέραν των
ιπποδρομιών
...αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί
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Δέσμευση του ΟΠΑΠ στις ιπποδρομίες: σημαντικές επενδύσεις

Από το 2016, περισσότερα από 84 εκατ. ευρώ:
- 40,5 εκατ. ευρώ – αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής ιπποδρομιακού στοιχήματος
- 6,9 εκατ. ευρώ – έπαθλα (5,5 εκατ. ευρώ – Ιδιοκτήτες/Ιπποπαραγωγοί, 1,1 εκατ. ευρώ –
Προπονητές, 0,3 εκατ. ευρώ – Αναβάτες)
- 7,5 εκατ. ευρώ – συνολικό καταβληθέν μίσθωμα εγκαταστάσεων Μαρκοπούλου
- 29,1 εκατ. ευρώ - για τη συντήρηση του στίβου και άλλες λειτουργικές δαπάνες
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Βασικοί εταίροι – όλοι επιθυμούν τη μελλοντική επιτυχία
ΟΠΑΠ

Ιδιοκτήτες/Προπονητές/
Ιπποπαραγωγοί

Μέτοχοι και
εργαζόμενοι ΟΠΑΠ

Ρυθμιστικές και
κανονιστικές αρχές
Ελληνικό κράτος,
ΦΕΕ, ΕΕΕΠ κ.ά.

Βασικοί εταίροι για τη
λειτουργία του
ιπποδρομιακού κλάδου

Πελάτες

Αναβάτες
Οι αναβάτες είναι
συμπρωταγωνιστές
των ίππων-αθλητών

Υφιστάμενοι και
μελλοντικοί
πελάτες σε
πρακτορεία ΟΠΑΠ
και στο
Μαρκόπουλο

Πράκτορες
Δίκτυο
καταστημάτων
ΟΠΑΠ σε όλη την
Ελλάδα
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Το όραμά μας για τις ελληνικές ιπποδρομίες

Όραμα 2020 ΟΠΑΠ

Μακροπρόθεσμο όραμα για τις ελληνικές
ιπποδρομίες

Να καθιερωθεί ο ΟΠΑΠ
ως εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών
παιχνιδιών παγκοσμίου επιπέδου

Να μετατραπούν οι ιπποδρομίες
σε μια από τις κορυφαίες εμπειρίες
ψυχαγωγίας στην Ελλάδα
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Κύριες προκλήσεις

Πρόκληση #1: Ανάπτυξη ενός σύγχρονου, βιώσιμου κλάδου
• Σε όλο τον κόσμο, οι ιπποδρομίες αντιμετωπίζουν μεγάλες
προκλήσεις

• Η Ελλάδα δεν διαφέρει σε αυτό… Η αγορά είναι μικρότερη,
οπότε η διαδικασία βελτίωσης μπορεί να είναι ευκολότερη
• Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη…
…και απαιτούνται σημαντικές αλλαγές
• Εξισορροπημένη προσέγγιση με βάση το κοινό συμφέρον
όλων των εταίρων του κλάδου
• Υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων και παγκόσμιων
βέλτιστων πρακτικών
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Πρόκληση #2: Αύξηση του ιππικού πληθυσμού
Η αύξηση του ιππικού πληθυσμού δίνει ώθηση σε όλο το οικονομικό μοντέλο
Υφιστάμενοι
και νέοι
ιδιοκτήτες
αγοράζουν
ίππους
Η ιδιοκτησία
ίππων
γίνεται
ελκυστική
επένδυση

Αύξηση
επάθλων

Αυξημένος
πληθυσμός
ίππων

Περισσότερες
ιπποδρομίες
και
υψηλότερα
έσοδα από το
στοίχημα
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Πρόκληση #2: Αύξηση του ιππικού πληθυσμού
Ιπποδρομίες ΑΕ

ΟΔΙΕ ΑΕ

~1.000 ίπποι χρειάζονται για τρίτη
ιπποδρομιακή συγκέντρωση

~600 ίπποι χρειάζονται για δεύτερη
ιπποδρομιακή συγκέντρωση
Στόχος: 400+ ίπποι έως τα τέλη 2020

ΔΕΚ
2018
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ΣΗΜΕΡΑ

Πρόκληση #3: Αύξηση ιδιοκτητών ίππων
• Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ιδιοκτητών, αυξάνεται το
ενδιαφέρον γύρω από το άθλημα
• Σήμερα, η ιδιοκτησία περιορίζεται σε μια μικρή ομάδα
ανθρώπων
• Επείγουσα ανάγκη για αύξηση της ευρύτερης βάσης
ιδιοκτητών
• Το μοντέλο της συνιδιοκτησίας ίππων (syndication) έχει
αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένο παγκοσμίως
• Σήμερα, ο αριθμός των μελών ανά συνιδιοκτησία
περιορίζεται σε έως 10 μέλη
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Πρόκληση #4: Αύξηση πελατών ιπποδρομιακού στοιχήματος
• Οι επιλογές ψυχαγωγίας έχουν αυξηθεί

• Ανάπτυξη άλλων ειδών στοιχήματος τα τελευταία 10 χρόνια (π.χ.
ποδοσφαιρικό στοίχημα)
• Τα διαδικτυακά παιχνίδια και τυχερά παίγνια γίνονται όλο και πιο
δημοφιλή
• Η φήμη των ιπποδρομιών πρέπει να βελτιωθεί
• Ανάγκη για απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του ιπποδρομιακού
στοιχήματος
• Η εμπειρία στο Μαρκόπουλο χρειάζεται να βελτιωθεί
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Πρόκληση #5: Δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο

• Η ιπποδρομιακή κοινότητα είχε χάσει την
εμπιστοσύνη της στη ΦΕΕ
• Ως συνέπεια δεν είχε διεξαχθεί καμία
ιπποδρομία από τον Δεκέμβριο 2018
• 5 μήνες χωρίς ιπποδρομίες σημαίνουν
σημαντική απώλεια εσόδων για τον ΟΠΑΠ,
και για όλους τους επαγγελματίες του χώρου
• Οι ιπποδρομίες θα ξεκινήσουν στις 5 Μαΐου
2019

14

Στρατηγικοί πυλώνες για μελλοντική επιτυχία
Ο σχεδιασμός μας βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες:

1. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου ελληνικού ιπποδρομιακού κλάδου

2. Δημιουργία ενός ελκυστικού στοιχηματικού προϊόντος

3. Δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας για τον πελάτη στο
Μαρκόπουλο
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Μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο

Διακυβέρνηση: Νέο νομικό πλαίσιο
Αλλαγή

1.

Σύμβαση Παραχώρησης

•

Όφελος

Συγχώνευση της Ιπποδρομίες Α.Ε.
με τον ΟΠΑΠ

•

Αλλαγή

•

2.

Χρήσεις γης

Όφελος

Δραστηριότητες ιπποδρομιών,
τουρισμού, ψυχαγωγίας,
αθλητισμού και μηχανοκίνητου
αθλητισμού

•

•

3.

•

Δυνατότητες ανάπτυξης του
χώρου και νέων
δραστηριοτήτων για τη
στήριξη των ιπποδρομιών
Όφελος

Αλλαγή

Φίλιππος Ένωσις
Ελλάδος (ΦΕΕ)

Υγιέστερο οικονομικό και
λειτουργικό περιβάλλον

Νέο νομικό πλαίσιο για τη
λειτουργία της ΦΕΕ
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Προώθηση δίκαιου και
συνεργατικού περιβάλλοντος
για την εποπτεία της
ιπποδρομιακής
δραστηριότητας

Νέο λειτουργικό πλαίσιο για τη ΦΕΕ
Κύριες αλλαγές

Βασικά Οφέλη

•

Σαφώς ορισμένος ρόλος και αρμοδιότητες της ΦΕΕ

•

Γενική Συνέλευση ΦΕΕ με 100 μέλη (από 64)

•

Νέα 11μελής σύνθεση του Δ.Σ. της ΦΕΕ

•

Εισαγωγή ρητρών περί ασυμβίβαστου

 Προώθηση συναίνεσης στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων

•

Απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία 2/3 για
σημαντικές αποφάσεις

 Ανανέωση της ΦΕΕ με νέα μέλη της ΓΣ

•

Νέα επιτροπή διαλόγου (τριμηνιαίες συναντήσεις)

 Μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα για την
ιπποδρομιακή κοινότητα
 Προώθηση συνεργασίας

 Αυξημένη διαφάνεια και αξιοπιστία

 Οι αλλαγές, στο σύνολό τους, θα βοηθήσουν να θεμελιωθεί ένα υγιέστερο και περισσότερο συνεργατικό
περιβάλλον στον κλάδο
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Συνεργασία για την ανάπτυξη
των ελληνικών ιπποδρομιών

Ελληνικές ιπποδρομίες – Αλλαγές στην κατανομή επάθλων
• Μέρος των συνολικών αλλαγών, με στόχο την υιοθέτηση κοινών διεθνών προτύπων
• Η νέα κατανομή ευθυγραμμίζεται με ό,τι ισχύει σε προηγμένες ιπποδρομιακά χώρες (ΗΒ,
Γαλλία, Χονγκ Κονγκ, Αυστραλία)
• 7,5% επιπλέον μπόνους σε μη πλασαρισμένους ίππους
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ
ΘΕΣΗ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΝΑ ΘΕΣΗ

1

73,00%

66,00%

2

14,00%

18,00%

3

9,00%

11,00%

4

4,00%

5,00%

5

2,00%

3,00%

6

1,80%

2,50%

7

1,50%

2,00%
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Ελληνικές Ιπποδρομίες – Αλλαγές στην κατανομή επάθλων
 Μέρος των συνολικών αλλαγών, με στόχο την υιοθέτηση κοινών διεθνών προτύπων
 Ενιαία κατανομή για ιδιοκτήτες/ ιπποπαραγωγούς/ αναβάτες για όλες τις θέσεις
 Αύξηση 22%, από 4,5% σε 5,5%, της κατανομής επάθλων προς αναβάτες
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

1

78,50%

17,00%

4,50%

78,50%

16,00%

5,50%

2

80,50%

15,00%

4,50%

78,50%

16,00%

5,50%

3

80,50%

15,00%

4,50%

78,50%

16,00%

5,50%

4

80,50%

15,00%

4,50%

78,50%

16,00%

5,50%

5

80,50%

15,00%

4,50%

78,50%

16,00%

5,50%

6

80,50%

15,00%

4,50%

78,50%

16,00%

5,50%

7

80,50%

15,00%

4,50%

78,50%

16,00%

5,50%
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Ελληνικές Ιπποδρομίες – Συνεργασία με ιδιοκτήτες και προπονητές
Νέα κίνητρα μέσω επάθλων
 Ιπποδρομίες διετών και τριετών Μέδεν: 9% αύξηση (από 7.800 ευρώ σε
8.500 ευρώ)
 Ιπποδρομίες με μόλις 6 ίππους το 2019: Καμία μείωση στα έπαθλα
 Ιπποδρομίες με μόλις 5 ίππους το 2019: Καμία μείωση στα έπαθλα
• Για ιπποδρομίες BH, διετών και τριετών Μέδεν, BHE ειδικών όρων, κύριες
ιπποδρομίες
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Ελληνικές Ιπποδρομίες – Συνεργασία με ιδιοκτήτες και προπονητές
Νέα κίνητρα μέσω επάθλων – Κύριες Ιπποδρομίες
Ελληνικό Ντέρμπι
 Αύξηση 33% του συνολικού επάθλου (από 30.000 ευρώ σε 40.000 ευρώ)
 Το Ελληνικό Ντέρμπι 2019 θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου
Κλασικές (listed) Ιπποδρομίες
 Αύξηση 25% στα συνολικά έπαθλα (από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ)
 Και για τις 4 κλασικές ιπποδρομίες: Κύπελλο Λευκού Πύργου, Κύπελλο
Ταχύτητος, Grand Prix 28ης Οκτωβρίου, Κύπελλο Μεγάλου Αλεξάνδρου
Νέο Triple Crown (από το 2020)
 Νέα συναρπαστική σειρά αγώνων για 3ετείς ίππους
 Επιπλέον μπόνους 40.000 ευρώ για τον νικητή 3 ιπποδρομιών:
• Κύπελλο Ηνιόχου (1.400 μ.), Κριτήριο 3ετών (1.575 μ.), Ελληνικό
Ντέρμπι (2.100 μ. – τελικό σκέλος Triple Crown)
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Ελληνικές Ιπποδρομίες – Συνεργασία με ιδιοκτήτες και προπονητές
Σύστημα ισοζυγισμού
 Εισαγωγή του διεθνώς εφαρμοζόμενου Συστήματος
Ισοζυγισμού μέσω Rating (RBHS) στις ελληνικές ιπποδρομίες
 Στόχος η ολοκλήρωση έως τα τέλη του 2019
Συμμετοχή στις κλασσικές ιπποδρομίες
 Όλοι οι ίπποι (ελληνικής παραγωγής και εισαγόμενοι, είτε
έχουν συμμετάσχει σε ιπποδρομίες είτε όχι) θα έχουν
δικαίωμα να τρέξουν στις ιπποδρομίες:
• Κριτήριο τριετών
• Ελληνικό Ντέρμπι (3ετείς)
• Κύπελλο Αρτέμιδος – γνωστό και ως Ντέρμπι των
φοράδων (3ετεις)
• Winter Challenge διετών
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Ελληνικές Ιπποδρομίες – Συνεργασία με ιπποπαραγωγούς
Προώθηση και παροχή κινήτρων για την ελληνική
ιπποπαραγωγή

 Καθιέρωση του Κυπέλλου Ελληνικού Ίππου για τριετείς ίππους –
25.000 ευρώ
 Εκ νέου εισαγωγή του Κυπέλλου Ιπποπαραγωγών, όταν είναι
δυνατό βάσει του ιππικού πληθυσμού
 Μπόνους 1ης συμμετοχής 1.000 ευρώ για διετείς ελληνικούς
ίππους που πλασάρονται στις θέσεις 1-4. Θα εφαρμόζεται για
τους πρώτους 30 ίππους ανά έτος
 Μπόνους 1ης συμμετοχής 400 ευρώ για τριετείς ελληνικούς
ίππους που πλασάρονται στις θέσεις 1-4. Θα εφαρμοστεί το
2019 για τους πρώτους 30 ίππους
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Ελληνικές Ιπποδρομίες – Συνεργασία με ιπποπαραγωγούς
Προώθηση και παροχή κινήτρων για την ελληνική ιπποπαραγωγή

 Αύξηση πριμ για τους ίππους ελληνικής ιπποπαραγωγής

Ηλικία Ίππου

Τρέχοντα Πριμ

Νέα Πριμ

Ποσοστιαία Αύξηση

Διετείς

20%

35%

75%

Τριετείς

17%

25%

47%

Τετραετείς &
άνω

15%

20%

33%
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Ελληνικές Ιπποδρομίες – Επέκταση βάσης ιδιοκτητών
Εισαγωγές ίππων το 2019
 Δημοπρασίες ίππων για τους Έλληνες ιδιοκτήτες
 1η φάση: Μάιος, 2η φάση: Ιούλιος, 3η φάση: Οκτώβριος

Δευτερογενής αγορά
 Δημιουργία δευτερογενούς αγοράς για τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να
πουλήσουν τους ίππους τους (ειδικός ιστότοπος, αγώνες αξίωσης μετά την
εφαρμογή του RBHS)

Επιπλέον κίνητρα
 Πιστωτική διευκόλυνση για δαπάνες μεταφοράς έως και τριετών ίππων
(αποπληρωτέα εντός 2 ετών)
 Κάλυψη αρχικών τελών εγγραφής (συμπεριλαμβανομένου του κόστους
απόκτησης χρωμάτων) για 50 νέους ιδιοκτήτες το 2019
 Μπόνους νίκης 500 ευρώ για την 1η νίκη εισαχθέντων διετών – τριετών ίππων
που αγοράστηκαν το 2019 (εντός 12 μηνών από την αγορά τους)
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Ελληνικές Ιπποδρομίες – Συνεργασία με αναβάτες
Υποστήριξη λύσης για την κοινωνική ασφάλιση των αναβατών
 Στήριξη για την ενσωμάτωση του επαγγέλματος του αναβάτη σε
αυτά που καλύπτονται από εργόσημο
Ελάχιστη αμοιβή προπόνησης ανά ίππο
 Υποστήριξη συναφών προσπαθειών, με τη σύμφωνη γνώμη
προπονητών/ ιδιοκτητών
Ταμείο αναβατών με αναπηρία
 Συνέχιση της υποστήριξης με διάφορες ενέργειες
Νέα γενιά αναβατών
 Μακροπρόθεσμο σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των
Ελλήνων αναβατών
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Ελληνικές Ιπποδρομίες – Πρωτοβουλίες για την κοινότητα
 Ετήσια εκδήλωση βραβείων για τους πρωταθλητές της
προηγούμενης χρονιάς
 Πακέτο ανταμοιβής ιδιοκτητών (VIP προνόμια,
φωτογραφίες νικητών κ.λπ.)
 Εισαγωγή και προώθηση προγράμματος Φροντίδας
Δρομώνων Ίππων έπειτα από την απόσυρση τους
από την αγωνιστική δραστηριότητα
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Δημιουργία ενός ποιοτικού
στοιχηματικού προϊόντος

Δημιουργία ελκυστικού στοιχηματικού προϊόντος – Πελάτες
Νέο Κανάλι Αγώνων στα πρακτορεία ΟΠΑΠ
Οι ιπποδρομίες στο επίκεντρο – εισαγωγή κυνοδρομιών (3ο τρίμηνο 2019)
Αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας και γραφικών
Απλές πληροφορίες ακόμη και για αρχάριους παίκτες (αποδόσεις, όνομα, φόρμα, rating)
Απεικόνιση βασικών πληροφοριών στο κάτω μέρος (π.χ. κορυφαίες αποδόσεις για
συνδυαστικά στοιχήματα, επόμενα γεγονότα)
Προσέλκυση πελατών μέσω βελτιώσεων στο προϊόν
 Προβολή τρίωρης ζωντανής εκπομπής για τις ελληνικές ιπποδρομίες (αξιολόγηση
δυνατότητας)
 Προωθητικά βίντεο για τις κυριακάτικες ελληνικές ιπποδρομίες
 Προώθηση παιχνιδιών τζακ ποτ (π.χ. ΣΚΟΡ 6)
Δυνατότητες παράλληλων πωλήσεων μέσω του αθλητικού καναλιού
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Δημιουργία ελκυστικού στοιχηματικού προϊόντος – Πελάτες
Ευκολότερος στοιχηματισμός
 Το προϊόν θα είναι διαθέσιμο σε όλο το δίκτυο του ΟΠΑΠ
μέχρι το 1ο τρίμηνο 2020
 Εισαγωγή των ιπποδρομιών στα SSBT και τα τερματικά
του δικτύου (Apollo) μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2020
 Εισαγωγή των δελτίων ιπποδρομιακού στοιχηματισμού
μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2020
 Διαδικτυακός στοιχηματισμός το 2020
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Δημιουργία ελκυστικού στοιχηματικού προϊόντος – Πράκτορες ΟΠΑΠ
Πρωτοβουλίες για την αύξηση των επιδόσεων των καταστημάτων

• Εκτενής επικοινωνία στους πράκτορες
• Τοποθέτηση ιπποδρομιακού στοιχήματος στο χώρο του αθλητικού
στοιχηματισμού στο πρακτορείο για παράλληλες πωλήσεις
• Αξιοποίηση υφιστάμενου σχήματος διαχείρισης απόδοσης

Πρωτοβουλίες για τη δέσμευση των πρακτόρων με το προϊόν
• Εκπαίδευση στον νέο ιπποδρομιακό προϊόν
• Προώθηση της δημιουργίας συνδικάτων από πράκτορες του ΟΠΑΠ
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Ανάπτυξη μιας μοναδικής εμπειρίας
για τους πελάτες στο Μαρκόπουλο

Εμπειρία πελατών στο Μαρκόπουλο – Διεθνή παραδείγματα
Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες από 100 μουσικές εκδηλώσεις σε ιπποδρόμια, με
περισσότερους από 870.000 θεατές

Γαλλία
Ημέρες για όλη την οικογένεια (Κυριακές), εστιατόρια και
γαστρονομικές εκδηλώσεις
Χόνγκ Κόνγκ
Ιπποδρομιακές βραδιές, που συνδυάζουν τις ιπποδρομίες με
κοινωνικές εκδηλώσεις

Αυστραλία / Ηνωμένο Βασίλειο
Διοργάνωση εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων στο ΗΒ και
την Αυστραλία, με επίκεντρο την ψυχαγωγία
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Εμπειρία πελατών στο Μαρκόπουλο – Τι θέλουμε να κάνουμε

Στο Μαρκόπουλο διοργανώνουμε:
•
•
•
•
•

Εταιρικές εκδηλώσεις (π.χ. βραβεία)
Επιδείξεις μόδας
Αγώνες αυτοκινήτων
Δρομικά γεγονότα
Κοινωνικές εκδηλώσεις

Περισσότεροι από
8.000 επισκέπτες
βρέθηκαν στο
Μαρκόπουλο για
την Καθαρά
Δευτέρα

Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και να αξιοποιήσουμε επιπλέον ευκαιρίες (πχ συναυλίες, φεστιβάλ κλπ)
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Εμπειρία πελατών στο Μαρκόπουλο – Προορισμός διασκέδασης
Προώθηση των εγκαταστάσεων του Μαρκοπούλου ως βασικό προορισμό
διασκέδασης για όλη την οικογένεια
 Μετονομασία χώρου και νέο λογότυπο – «Markopoulo Park»
 Διεξαγωγή ιπποδρομιών την Κυριακή
 Περιοδικές ειδικές εκδηλώσεις και δράσεις για διαφορετικά κοινά
 Προώθηση σε ευρύτερα κοινά, με έμφαση στις γύρω περιοχές
 Ειδικά προγράμματα προώθησης και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες για τους πιο σημαντικούς αγώνες
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Εμπειρία πελατών στο Μαρκόπουλο – Η επιλογή της Κυριακής
Ελληνικές ιπποδρομίες την Κυριακή
 Καθιέρωση ως μέρος του ευρύτερου αθλητικού προγράμματος
 Αυξημένη κινητικότητα για τον αθλητικό στοιχηματισμό στα
πρακτορεία ΟΠΑΠ
 Προσέλκυση οικογενειών και νέων
 Χειμερινή ώρα: 13.00 – Θερινή περίοδος: Απογευματινή ώρα
Από τον Σεπτέμβριο του 2019
 Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας για όλη την οικογένεια
 Νέες συναρπαστικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες
 Προώθηση του χώρου ως εναλλακτική επιλογή διασκέδασης
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Εμπειρία πελατών στο Μαρκόπουλο – Τι θα προσφέρουμε
Οικογένεια
10:00-13:00

Ιπποδρομίες
13:00-16:00

Διασκέδαση
16:00-19:00

Για την οικογένεια

Για την οικογένεια

• Εστιατόριο και μπαρ

• Χώροι φαγητού και ποτού
(καφετέρια, καντίνα,
εστιατόρια, μπαρ)

• Ιπποδρομίες
• Χώροι φαγητού και ποτού (καφετέρια,
καντίνα, εστιατόρια, μπαρ)
• Περιηγήσεις

• Κατάστημα ΟΠΑΠ και
VLTs

Για τα παιδιά
• Ειδικές εγκαταστάσεις και
δραστηριότητες (χώροι
παιχνιδιού, ποδηλασία,
βόλτες με πόνυ, πάρκο
περιπέτειας κ.ά.)

Για τα παιδιά

Για ενήλικες

Για ενήλικες

• Κατάστημα ΟΠΑΠ και VLTs

• Ιπποδρομιακό στοίχημα
• Κατάστημα ΟΠΑΠ και VLTs

• Ειδικές εγκαταστάσεις και
δραστηριότητες (χώροι παιχνιδιού,
ποδηλασία, βόλτες με πόνυ, πάρκο
διασκέδασης κ.ά.)
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• Προβολή
ποδοσφαιρικών αγώνων
• Μουσικές εκδηλώσεις /
DJs

Εμπειρία πελατών στο Μαρκόπουλο – Ιπποδρομιακή εμπειρία
Νέα εξωτερική οθόνη
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Εμπειρία πελατών στο Μαρκόπουλο – Ιπποδρομιακή εμπειρία
Νέο πάντοκ
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Εμπειρία πελατών στο Μαρκόπουλο – Ιπποδρομιακή εμπειρία
Ανακατασκευή grandstand
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Εμπειρία πελατών στο Μαρκόπουλο – Ιπποδρομιακή εμπειρία
Νέος χώρος μπαρ
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Προώθηση των ιπποδρομιών

Βασικοί πυλώνες
Μεγιστοποίηση του ενδιαφέροντος για τις ελληνικές ιπποδρομίες

Προώθηση ανανεωμένου προϊόντος και παικτικής εμπειρίας

Καθιέρωση ιπποδρόμου ως οικογενειακού προορισμού διασκέδασης
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Χορηγίες και συνιδιοκτησία ίππων (syndication)
 Εξειδικευμένος συνεργάτης για τον τομέα των χορηγιών και την
προώθηση του θεσμού της συνιδιοκτησίας

 Διαμόρφωση χορηγικών πακέτων για μεγάλες εταιρείες
 Καθιέρωση χορηγούμενων ιπποδρομιών (π.χ. Ελληνικό Ντέρμπι και
κλασσικές ιπποδρομίες)

 Προώθηση της συνιδιοκτησίας σε ευρύτερα κοινά
 Αύξηση των μελών ανά συνιδιοκτησία (syndicate) από 10 σε 100+
 Ειδικές εκδηλώσεις και δράσεις για την προσέλκυση νέων ιδιοκτητών
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Στοχευμένες προωθητικές δράσεις
Ιπποδρομίες

Προϊόν

Χώρος

•

Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση
των ελληνικών ιπποδρομιών

•

Διαφημιστικές εκστρατείες
(έντυπες και online)

•

Ειδικές εκδηλώσεις (κατά
περιόδους)

•

Προώθηση των ιπποδρομιών
στα ΜΜΕ: Κυριακάτικες
αθλητικές εκπομπές,
εβδομαδιαία προώθηση
σημαντικών ιπποδρομιών κ.ά.

•

Νέο τηλεοπτικό κανάλι «Πάμε
Στοίχημα Ιπποδρομίες» για τα
πρακτορεία ΟΠΑΠ

•

Προβολή σημαντικών
ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων
ως μεγάλες αθλητικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις
(happenings κ.ά.)

•

Προωθητικές δραστηριότητες
στα καταστήματα

•

Υποστήριξη από τρίτους
εταίρους και συνεργάτες

•

Εστίαση στις κοινότητες της
Ανατολικής Αττικής

•

•

Προώθηση του Ντέρμπι και των
σημαντικότερων ιπποδρομιών
ως μεγάλα αθλητικά γεγονότα
Προώθηση του προφίλ των
αναβατών και των ίππων
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Σύνοψη
• Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να
αναπτύξουμε ξανά την ελληνική
ιπποδρομιακή δραστηριότητα μαζί
• Δέσμευση του ΟΠΑΠ είναι η συνεργασία με
όλους τους βασικούς εταίρους του
• Είναι ζωτικής σημασίας να βρίσκονται σε
«υγιή» κατάσταση όλοι οι εμπλεκόμενοι
εταίροι
• Το Markopoulo Park να γίνει ένας από τους
κορυφαίους χώρους διασκέδασης στην
Ελλάδα
• Δεν θα είναι εύκολο… αλλά αν δουλέψουμε
όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε!
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