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Γιουνάιτεντ: Εβγαλε σχεδόν 40 εκατ.
ευρώ μέσα σε 12 ώρες από τις
φανέλες του Ρονάλντο

Ο οίκος μόδας Ντιόρ θα
«ντύνει» την Παρί ΣΖ

Α

διανόητη τρέλα για τον Κριστιάνο
Ρονάλντο από τους οπαδούς της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μέσα
σε διάστημα 12 ωρών οι πωλήσεις της φανέλας του Πορτογάλου αστέρα,
έφτασαν τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ!
Χαμός για μία φανέλα του Ρονάλντο.
Ο 36χρονος επιθετικός θα έχει ξανά το
ιστορικό «7» στην πλάτη του, έχοντας
επιστρέψει έπειτα από 12 χρόνια, καθώς
είδε τον Έντισον Καβάνι να του «χαρίζει»
τον αγαπημένο του αριθμό.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» από την πλευρά
τους, οι οποίοι έκαναν δικό τους τον Ρονάλντο έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ,
έχουν αρχίσει ήδη την απόσβεση αυτής
της σπουδαίας αλλά και κοστοβόρας μεταγραφής.
Σύμφωνα
με
δημοσίευμα
του
«Lovethesales», οι πωλήσεις της φανέλας του Ρονάλντο έφτασαν τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ, τις πρώτες 12 ώρες, που
ανακοινώθηκε ότι ο Πορτογάλος άσος θα
έχει το νούμερο «7» στην πλάτη του. Αν
συνεχιστούν οι πωλήσεις με αυτόν τον
ρυθμό τότε δεν αποκλείεται η φανέλα του
Ρονάλντο να γίνει η πιο περιζήτητη φανέλα όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον
Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο

φημισμένος οίκος μόδας Ντιόρ
αποφάσισε για πρώτη φορά να
συνεργαστεί με αθλητική ομάδα
και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Παρί Σεν Ζερμέν. Το συμβόλαιο έχει διετή διάρκεια και ο Ντιόρ θα
έχει τον απόλυτο έλεγχο για τα ενδυματολογικά, ακόμη και τις φανέλες, της ομάδας, αλλά και γενικότερα την παρουσίαση
της.
Ο Κιμ Τζόουνς, διευθυντής της εταιρίας,
αρμόδιος για το ανδρικό τμήμα, συναντήθηκε με τη διοίκηση της Παρί και παρουσίασε το συνολικό σχέδιο του για την
ενδυματολογική αλλαγή της ομάδας του
Παρισιού. Να σημειωθεί πως η Παρί συνεργαζόταν τα δύο τελευταία χρόνια με τη
γερμανική εταιρία ρούχων, Ούγκο Μπος.

Ο Γκέτσε στην Αϊντχόφεν μέχρι το 2024

Π

αίκτης της Αϊντχόφεν θα είναι για
ακόμη τρία χρόνια, ο Μάριο Γκέτσε. Ο βραχύσωμος μεσοεπιθετικός, ανανέωσε μέχρι το 2024 την
συνεργασία του με τον ολλανδικό σύλογο,
που τον απέκτησε ως ελεύθερο από την
Ντόρτμουντ.
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γερμανία (σ.σ. και μάλιστα με δικό του γκολ
στον τελικό επί της Αργεντινής με 1-0)
του 2014, σημείωσε έξι γκολ και «μοίρασε» επτά ασίστ σε 25 συμμετοχές με την
Αϊντχόφεν την περασμένη περίοδο, ενώ
εφέτος μετρά τρία γκολ και τρεις ασίστ
σε 10 αγώνες, γεγονός που «υποχρέωσε»
τους διοικούντες να του προτείνουν επέκταση του συμβολαίου του.
«Η PSV είναι ένας καλός σύλλογος και
μπορώ να εργασθώ εδώ υπό την καθοδήγηση ενός σπουδαίου προπονητή και
εξαιρετικού βοηθητικού προσωπικού.
Επιπλέον, η ενέργεια που περιβάλλει
την ομάδα μας είναι πολύ ευχάριστη.
Η συνολική εικόνα είναι καλή και έτσι
είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να
συνεχίσω την ποδοσφαιρική μου καριέρα εδώ. Οι βάσεις τέθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Θα είναι μεγάλη πρόκληση να

Θα είναι μεγάλη πρόκληση να διατηρήσουμε το
επίπεδο που
έχουμε φτάσει
εδώ και δέκα
μήνες, αλλά
αυτός είναι ο
στόχος που
έχω θέσει για
τον εαυτό μου.

διατηρήσουμε το επίπεδο που έχουμε
φτάσει εδώ και δέκα μήνες, αλλά αυτός
είναι ο στόχος που έχω θέσει για τον
εαυτό μου. Μπορούμε ακόμη να εξελι-

χθούμε και θα ήθελα να είμαι μέρος αυτού», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά
την υπογραφή του νέου συμβολαίου ο
Γερμανός άσος.

