Олексій Жуковін.
Директор з експлуатації стадіону «Арена Львів»
33 роки, народився у м. Харків, Україна.
Здобув вищу економічну освіту у Харківському Національному економічному Університеті.
Після закінчення університету продовжив навчання в аспірантурі.
Перші кроки у спортивному менеджменті Олексій зробив разом з футбольним клубом
«Металіст» (Харків).
Його кар’єра у відомому футбольному клубі розпочалася у 2003 році. У
той час команда переживала не найкращі часи, опинившись у першій
лізі. Спільною метою молодих, енергійних спортсменів і менеджерів
було повернути улюбленому клубу втрачені позиції. За рік «Металіст»
відновив свою прописку серед елітних українських команд, а вже у 2007
розпочав свою «бронзову» серію, яка триває до сих пір – шостий рік
поспіль.
«Робота у футбольному клубі потребує постійного розвитку і динаміки, – розповідає
Олексій. – Потрібно весь час зосереджуватися на багатьох речах, шукати швидкі,
ефективні та часто нестандартні рішення».
За час роботи у спортивній сфері нинішньому директору з експлуатації «Арени Львів»
випадало виконувати найрізноманітніші функції. Робота комерційним директором
дозволила втілити чимало нових для українського спортивного ринку ідей, таких, як,
наприклад, розробка програм лояльності для постійних вболівальників або запуск клубної
медіа-мережі. На посаді начальника міжнародного інформаційного відділу Олексій
познайомився з представниками і гравцями всесвітньо відомих клубів, отримавши цінний
досвід.
«Для того, щоб до кінця зрозуміти принцип успіху в спортивному менеджменті, треба
працювати у десятках напрямків – тоді твоя робота неодмінно принесе найкращі
результати», – впевнений Олексій.
Олексій Жуковін очолює відділ експлуатації нового стадіону у Львові з серпня 2011 року.
Масштабна споруда звертає увагу багатьох людей не тільки в Україні, а і за кордоном. За
нетривалий час свого існування «Арена Львів» встигла заробити неофіційний титул
«найкомфортнішого» стадіону серед приймаючих фінальні матчі Європейського чемпіонату у
2012 році, а також потрапити у десятку найкращих новозбудованих стадіонів світу.
«Стадіон має дуже й дуже великий потенціал. Він викликає гордість у простих людей і
щире захоплення у професіоналів. Наше головне завдання зараз – запустити цей
грандіозний механізм, зробити роботу арени налагодженою і якісною».
У активі Олексія «Арена Львів» – третій стадіон, у відкритті якого він брав безпосередню
участь. До цього було урочисте відкриття НСК «Олімпійський» та реконструйованого ОСК
«Металіст».

