
 

 

 

Απόκτησε το μοναδικό στην Ελλάδα «Alfa Sports Analysis 
Diploma» μέσω e-learning, αποκλειστικά στο ΑΛΦΑ studies 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ EXECUTIVE DIPLOMA ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & ΜΠΑΣΚΕΤ, ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HUDL 

 

 

Το εξειδικευμένο στα προγράμματα Αθλητισμού ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης 2) σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη ανακοινώνει άμεσες 
ενάρξεις –μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning)- του πρώτου στην Ελλάδα 
προγράμματος επαγγελματικής εξειδίκευσης «Alfa Sports Analysis Diploma» που 
εντάσσεται στα προγράμματα APS: Advanced Professional Studies! 

Οι κορυφαίοι Έλληνες προπονητές και διεθνείς αθλητικοί αναλυτές από όλον τον 
κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους με το ΑΛΦΑ studies, και δημιουργούν το ΠΡΩΤΟ 
πτυχίο ανάλυσης με διεθνή πιστοποίηση από την κορυφαία εταιρεία λογισμικών 
ανάλυσης Hudl! 

To APS – Alfa Sports Analysis Diploma, για ανάλυση στα δύο μεγαλύτερα sports –
ποδόσφαιρο και μπάσκετ- αποτελεί το «κλειδί» για τη λύση του προσωπικού σου 
εργασιακού προβλήματος, επιτυγχάνοντας επικαιροποίηση και ενίσχυση των 
γνώσεών σου: 

 είτε για να κάνεις επαγγελματικό restart στον κλάδο του Aθλητισμού, που 
σημειώνει αυξημένη ζήτηση για σωστά καταρτισμένους εργαζόμενους  

 ή για να δώσεις boost στο βιογραφικό σου και να βρεις την πρώτη σου 
δουλειά  

 ή για να εδραιωθείς στη θέση εργασίας σου στον αθλητικό κλάδο 

 

Απευθύνεται σε:  

 Ανέργους (για επανένταξη στην αγορά εργασίας) 
 Προπονητές/Εργαζόμενους στον αθλητικό κλάδο (για εδραίωση στη θέση 

εργασίας τους) 
 Νέους πτυχιούχους/απόφοιτους Αθλητικών Επαγγελμάτων (για την πρώτη 

είσοδό τους στην αγορά εργασίας) 
 Ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του 

Αθλητισμού (για διεύρυνση των επαγγελματικών τους αντικειμένων) 



 Αθλητές από τα 2 πλέον δημοφιλή αθλήματα, ποδόσφαιρο και μπάσκετ (για 
την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, μετά τη λήξη της αθλητικής τους 
θητείας) 
 

Επίλεξε σήμερα το APS- Alfa Sports Analysis Diploma και ζήσε την… Advanced 
επαγγελματική εξειδίκευση αποκλειστικά στο AΛΦΑ studies, με: 

 120 ώρες ανάλυσης στο άθλημα της επιλογής σου  
 3 levels για ολοκλήρωση του προγράμματος και απόκτηση του Diploma (και 

με δυνατότητα παρακολούθησης των levels μεμονωμένα) 
 Ευέλικτο ωράριο μαθημάτων  
 Πιστοποιημένους εισηγητές 
 Παρακολούθηση μέσω e-learning 
 Συχνές ενάρξεις 

 

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στο πρόγραμμα: 

 http://alfa-studies.gr/ 
 ΑΛΦΑ studies Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500 
 ΑΛΦΑ studies Πειραιά: Φίλωνος 39, 210 41 20313 
 ΑΛΦΑ studies Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117 
 ΑΛΦΑ studies Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


