חסות סולארית למועדוני הכדורגל
חברות האנרגיה הסולארית מסתערות על מועדוני הכדורגל בגרמניה כדי להעניק חסות לקבוצות .המועדונים נהנים
מכספי החסות ומתדמית "ירוקה" והחברות נהנות מהחשיפה למותג .מה שהחל במתן חסות לקבוצה ממשיך בבניית
מתקנים פוטו-וולטאיים על גג האצטדיון שלה.
האם התעשייה הסולרית גילתה לפתע את האהבה לכדורגל ,או הבינה שהיציעים מלאים בלקוחות פוטנציאליים של
אנרגיה סולארית ,או שאולי יש לתעשייה מיליוני אירו עודפים שמכבידים עליה והיא מצאה דרך קלה להיפטר מהם
באמצעות קניית פרסום בשטח האצטדיון ועל חולצות השחקנים?
אם נשים את כל ההשערות הציניות הללו בצד יש עובדה אחת בטוחה :חברות האנרגיה הסולארית ) (PVהחלו לפרסם
את עצמן בליגת הכדורגל הגרמנית הבכירה ,המכונה 'הבונדסליגה'.
מומחה הכדורגל פיליפ קופפר מ'ספורט+מרקט' ,חברת מחקר וייעוץ לשוק הספורט הבינלאומי ,שבסיסה בקלן ,אמר
ש"קודם לכן אף תעשייה לא נכנסה ל'בונדסליגה' בהיקף כזה" 15 .חברות סולאריות מעניקות חסות השנה בליגה
הראשונה לבדה ,שתיים מהן אף מופיעות על חולצות השחקנים )חסות חולצה( ,או כמאמצות ראשיות' :סאן-פאואר'
האמריקאית  -ל'באייר לברקוזן' ,ו'סאנטק' ,יצרנית הפאנלים הסינית הגדולה בעולם - ,ל'הופנהיים'.
משקיפים בתעשייה מעריכים ש'סאנטק' משלמת  4.5מיליון אירו על מנת להפוך ל"ספונסרית" הסינית הראשונה
בכדורגל הגרמני ,אך סכום זה קטן בהרבה מהסכום הנדרש כדי להעניק חסות לקבוצה בעלת מעמד עולמי.
חברת הביטוח האמריקאית  AONשילמה ל'מנצ'סטר יונייטד'  90מיליון אירו כדי שהלוגו שלה יופיע על חולצות 'השדים
האדומים' ב 4 -השנים הבאות ,וחברת הלוגיסטיקה הגרמנית  DHLנדרשה לשלם  11מיליון אירו בשנה רק כדי להדפיס
את שמה על מדי האימון של הקבוצה.
ה'בונדסליגה' מתאימה הרבה יותר לאפשרויות הכספיות של החברות הסולאריות .למרות זאת' ,ספורט+מרקט' מעריכה
שמועדוני ה'בונדסליגה' יקבלו השנה חסויות בהיקף של  20מיליון אירו מהחברות הסולאריות .לפי חברת הייעוץ
הסתכמו חסויות אלו בשנה שעברה ב 2.5 -מיליון אירו בלבד.
כל ההכנסות של ה'בונדסליגה' מפרסום הסתכמו אשתקד ב 511 -מיליון אירו" .מתן חסות הוא חלק מתמהיל השיווק
הדורש השקעות גבוהות יחסית" ,אומר קופפר ,וזה הופך את ה'בונדסליגה' למעט יקרה בתחום הפרסום על כר הדשא.
אולם הפרסום הזה זוכה לחשיפה גבוהה .מספר הצופים עולה ,הן באצטדיונים והן מול המרקע.
לפי נתונים רשמיים של ה'בונדסליגה' נקבע בשנה שעברה שיא חדש :ממוצע של יותר מ 42 -אלף צופים בכל משחק
)הגבוה ביותר באירופה( ,ובסך הכל  12.88מיליון הצופים ב 306 -משחקים שנערכו בליגה העליונה .הצפייה בטלוויזיה
הפכה ליותר פופולארית :לפי הסקרים  80%מהגברים הגרמניים ו 60% -מהנשים הגרמניות מתעניינים כעת בספורט.
גם שדרנים זרים משדרים בטלוויזיה יותר משחקים מהליגה הגרמנית.
פרשת האהבים החדשה של החברות הסולאריות עם הכדורגל החלה עם 'סולאר וורלד' ,שהמנכ"ל שלה ,פרנק אסבק ,שכר
ב 2009 -את שירותיו של לוקאס פודולסקי ממועדון הכדורגל 'פ.צ .קלן' ,כדי לככב במסע הפרסום של החברה הגרמנית.
החלוץ משך תשומת לב רבה ל'סולאר וורלד' ,והחברה החלה להעניק חסות למועדון שלו.
יצרנית אחרת' ,קיוסרה' ,מעורבת ב'בונדסליגה' אפילו זמן ממושך יותר ,למרות שרוב האנשים אינם מקשרים אותה עם
התעשייה הסולארית' .קיוסרה' הופיעה לראשונה על החולצות של קבוצת 'בורוסיה מינשנגלדבך' ב .2005 -חברת
האלקטרוניקה היפנית ידועה יותר בזכות מדפסות הלייזר שלה ,אולם היא גם אחת מחברות האנרגיה הסולארית הפוטו-
וולטאית הגדולות ביותר ביפן.
נראה ש'סולארוורלד' מפיקה תועלת מהמעורבות שלה בכדורגל ,המסייעת לה להגביר את המודעות למותג שהיא מייצגת.
מסקר שנערך בפברואר השנה ע"י החברה לחקר שווקים  T.I.P. Biehl & Partnerעולה ש'סולארוורלד' היא היצרנית
הסולארית המוכרת ביותר בגרמניה ,ואחריה 'שוט סולאר' ו'שארפ'.
הסקר גם גילה שכמחצית מהאנשים שהשתתפו בסקר לא היו מודעים כלל לקיומן של חברות סולאריות' .סולארוורלד',
החברה שדורגה ראשונה ,הייתה מוכרת רק ל 21% -מהנשאלים .המסקנה של חברת הסקרים היא שעל החברות
הסולאריות לעסוק יותר בפעילות שיווקית.

האם את מועדוני הכדורגל מניע רק הכסף?
מה מניע את מועדוני הכדורגל ב"קשר הסולארי"? האם זה רק כסף? 'סאנטק' אינה השותפה הפוטו-וולטאית היחידה של
'הופנהיים'' .וירסול' ,ספקית מקומית של מערכות סולאריות והלקוחה הגדולה ביותר של 'סאנטק' בגרמניה ,הצטרפה גם
היא .מועדון הכדורגל 'הופנהיים' חתם בקיץ על הסכם חסות עם חברת 'וירסול סולאר' ,לפיו אצטדיון הקבוצה ייקרא על שם
החברה לתקופה של  3שנים לפחות )תמורת של  4.5מיליון יורו(.
מנכ"ל המועדון יוהאן רוטהאוס אמר שחתימה על הסכם למתן חסות יוצרת סוג של מחויבות .האם זו מחויבות לאחריות
סביבתית? לפי הפטרון המיליארדר של המועדון ,דיטמאר הופ ,המועדון מפיק תועלת מהאהדה של הציבור לחשמל סולארי:
"אנחנו רוצים להיות ירוקים עד כמה שניתן".
הופנהיים' תרוויח גם מהידע ומהמוצרים של השותפה שלה .המועדון מתכנן להקים את המערכת הפוטו-וולטאית הגדולה
ביותר בעולם שתוצב על גג אצטדיון ,ומעוניינת לנצל את החשמל הסולארי במתחם האימונים שלה ,ששטחו  52דונם.
הפנלים הסולריים ייובאו מסין ,אך המתקינים יהיו מקומיים ,כך שהאזור ירוויח מבחינה כלכלית.
גם 'בורוסיה דורטמונד' חשבה ללא ספק על התועלות המעשיות כשבחרה את נותנת החסות .לא זו בלבד שהשותפה
החדשה שלה' ,קיו-סלס' ,משלמת למועדון  1.5מיליון יורו לעונה ,היא גם תתקין על גג האצטדיון ,הגדול ביותר בגרמניה )80
אלף מקומות( מערכת פוטו-וולטאית להפקת חשמל .האחריות לסביבה חשובה למועדונים ,בשל צריכת החשמל הגבוהה של
אצטדיוני הענק שלהם.
המועדון הראשון שהתקין מערכת חשמל ירוקה באצטדיון היה 'פ.צ .פרייבורג' ,שבנה מתקן פוטו-וולטאי על גג האצטדיון שלו
בשנות ה' .90 -פ.ס.וו מיינץ' שיתפה פעולה עם 'אנטגה' ,ספקית אנרגיה ירוקה ,כדי להפוך ב 2009 -למועדון הירוק הראשון
ב'בונדסליגה' .הדבר שיפר את המוניטין שלה והגביר את האהדה למועדון .בקצה האחר של הקשת ניצבת 'פ.צ .נירנברג'.
החלטת הנהלת המועדון לאשר הסכם למתן חסות עם חברת האנרגיה הגרעינית הצרפתית 'אריבה' הכעיסה את האוהדים.
ההסתערות של החברות הסולאריות על השוק אינה מפתיעה .המכירות של יצרני המודולים הסולאריים ירדו באופן דרמטי
במחצית הראשונה של השנה .חברות רבות לא הצליחו להיפטר מהמלאים שלהן ושקעו בהפסדים .נראה שתהליך ההאחדה
)קונסולידציה( של התעשייה שהאנליסטים מצפים לו זה מכבר עומד להתחיל.
השוק הפוטו-וולטאי צועד לעבר מערכות סולריות המותקנות על גגות בתי מגורים ,בעיקר בגרמניה ,אומר ג'רי סטוקס ,נשיא
'סאנטק-אירופה' ,וחברות שאינן בעלות מוניטין יתקשו במיוחד לפעול בשוק .התעשייה הסולארית ממוקדת כולה כעת סביב
נושא בניית המותג .החברות הסיניות מתחרות על תשומת הלב ,והכדורגל אמור להיות מקום מושלם להשיג זאת.
אולם איך נוצרת נקודת המפגש בין המועדונים והחברות ונולדת השותפות העסקית? בדרך כלל היוזמה היא של המועדון,
אומר קופפר ,וההצלחה תלויה פחות או יותר בשאלה אם המועדון משווק את עצמו או אם הוא משתמש בסוכנות המתמחה
בשיווק.
מגמת הפרסום הסולארי ב'בונדסליגה' השפיעה בעיקר על החברות עצמן ושינתה את כללי המשחק' .בורוסיה דורטמונד'
מסרה ש 20 -חברות סולאריות התדפקו על דלתה ,והדוגמה של מועדון 'באייר לברקוזן' ממחישה עד כמה קשה התחרות
בין החברות .בתחילת אוגוסט ,הכריזה הקבוצה בגאווה על שותפות עם החברה הסינית 'ג'ינקו סולאר'  .שבועיים מאוחר
יותר הסתבר שהחברה הסינית הייתה חסרת מזל .החברה האמריקאית 'סאן-פאואר' תחבה את ידיה עמוק יותר לכיסים
ותשלם למועדון  6מיליון יורו בשנה' .סאן פאואר' הפכה לנותנת החסות הראשית )חסות חולצה( וסירבה לאפשר לחברה
סולארית אחרת לפרסם באצטדיון.
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