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Istota marketingu sportowego
Marketing sportowy to specyficzne zastosowanie reguł i procesów marketingowych do produktów
sportowych oraz do marketingu produktów niesportowych poprzez połączenie ich ze sportem (marketing
w związku, klubie, gminie, sport w marketingu firmy).
Powszechnie termin „marketing sportowy” rozumiany jest dość szeroko i odnosi się do dwóch obszarów.
Marketing sportowy należy rozumieć zbiór zasad i procesów marketingowych, stosowanych podczas
oferowania produktu sportowego lub/ i wykorzystanie sportu w działaniach marketingowych przez
przedsiębiorstwa nie związane z przemysłem sportowym.

Marketing mix a marketing sportowy
Działania marketingowe dzieli się na cztery grupy czyli marketing mix, zwany również strategią 4P:
produkt – (product) – marka i wynikająca z niej jakość, różnorodność asortymentu, logo i inne znaki
komercyjne, wygląd opakowania, czas gwarancji i dostępność usług gwarancyjnych
cena – (price) – jednostkowa cena produktu lub usługi, możliwości zaciągnięcia kredytu na ich zakup,
możliwości udzielenia rabatu i jego wysokość
dystrybucja – (place) – miejsce sprzedaży, liczba i drożność kanałów dystrybucji, logistyka
marketingowa
promocja – (promotion) – zwana także promotion mix zawierający w sobie: reklamę, akwizycję
sprzedaży, sprzedaż osobistą, merchandising, sponsoring, Public Relations
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Marketing mix a marketing sportowy
Specyfika usług spowodowała rozwinięcie tradycyjnego "4p" do "7p". Do już istniejących
elementów zostały dołączone:
• Ludzie – (people) - personel obsługujący, zawodnicy, klient, inni nabywcy
• Proces świadczenia usługi - (process) - przebieg świadczenia usługi od zainteresowania
klienta, poprzez informację, sprzedaż i obsługę posprzedażową
• Świadectwo i otoczenie materialne świadczenia usług – (physical evidence) - są to
wszystkie wizualne i materialne elementy (budynki, logo, meble, wyposażenie techniczne, ulotki
itp.), które dla klientów są dowodem jakości danej usługi

PROMOCJA (promotion mix)
Promocja - jest to oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazywaniu im
informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat towarów/usług firmy i samej
firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku, a w rezultacie przyczynić się do zwiększenia popytu
na towary/usługi sprzedawane przez daną firmę.

Promocja w sporcie – oddziaływanie na odbiorców produktu sportowego

Działania promocyjne ukierunkowane są przede wszystkim na kształtowanie pozytywnego wizerunku
organizacji, zachęcanie klientów do kupna oferowanych usług i uzyskania przewagi nad konkurencją.

Promotion mix
Elementy promotion mix (jeden z elementów 4P):
• Reklama
• Sprzedaż bezpośrednia
• Promocja
• Public Relations
• Sponsorowanie
KOMUNIKACJA!!!
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PROMOCJA
Reklama
To jednokierunkowa forma masowej komunikacji, dostarczająca informacji o produktach lub usługach.
Identyfikuje sponsora z reklamowanymi dobrami, przedstawia możliwości nabycia reklamowanych produktów
lub usług.
Funkcje reklamy:
• informacyjna
• nakłaniająca
• przypominająca

PROMOCJA
Public relations
Public relations - jest instrumentem promocji, zmierzającym do kreowania, utrwalania
i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wizerunku (image) przedsiębiorstwa; ważną
częścią PR jest kształtowanie przychylnych, pozytywnych postaw opinii publicznej, mass mediów,
akcjonariuszy, kontrahentów, lokalnych społeczności, itp. poprzez politykę rozgłosu i wysoką reputację
To poszukiwanie i identyfikacja potencjalnych grup docelowych, wykazujących zainteresowanie sportem;
budowanie pozytywnego wizerunku wśród danej społeczności.

Naszą inspiracją jest sport

PROMOCJA
Public relations

Media relations - strategia współpracy z mediami
Community relations -społeczna aktywność organizacji sportowej
PR - Public Relations
MR - Media Relations
CR - Community Relations
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PROMOCJA
Promocja sprzedaży
Promocja sprzedaży - jest instrumentem promocji wywołującym nadzwyczajne, dodatkowe i krótkotrwałe
bodźce zwiększające stopień atrakcyjności produktu dla nabywcy i podwyższający jego skłonność do
zakupu
To krótkotrwała akcja zachęcająca do nabycia oferowanych produktów lub skorzystania z proponowanych
usług.
Formy promocji sprzedaży:
• bezpłatne próbki
• kupony
• promocyjne obniżki cen
• premie
• kupony konkursowe
• pokazy i degustacje

PROMOCJA
Sprzedaż bezpośrednia
Sprzedaż bezpośrednia - jest specyficznym instrumentem promocji, wiążącym się z bezpośrednim kontaktem
z nabywcą, w celu zapoznania go z ofertą, dokonania prezentacji, pokonania oporów i ostatecznie zawarcia
umowy kupna-sprzedaży
To interaktywna forma interpersonalnej komunikacji, mającej na celu budowanie relacji z klientem,
produkowanie sportowych dóbr lub usług zgodnie z preferencjami konsumenta.
W sporcie zastosowanie ma sprzedaż bezpośrednia oraz telemarketing.
• Sprzedaż osobista polega na nawiązaniu bezpośredniego kontaktu między sprzedającym (przedstawicielem
organizacji sportowej) a kupującym (potencjalnym klientem).
• Największe zmiany w zakresie sprzedaży na rynku konsumentów sportowych niesie ze sobą telemarketing,
który umożliwia do dużej liczby klientów w niewielkim czasie przy niskim koszcie. Sprzedaż biletów wstępu na
widowiska sportowe powinna obejmować możliwie wszystkich potencjalnych nabywców. Organizacja sportowa
powinna szczególny nacisk kłaść na sprzedaż biletów sezonowych i przedsprzedaż.

PROMOCJA
Sponsoring
Sponsoring – inwestowanie w sport (np. sponsorowanie sportowców, drużyn, lig, eventów, itp.) w celu
osiągnięcia ogólnych założeń organizacyjnych i skonkretyzowanych celów związanych z promocją
oraz realizacji zadań marketingowych.
Komercyjny sponsoring jest finansową lub/i rzeczową inwestycją w aktywność sportową,
gdzie oczekiwany jest wyraźny efekt komercyjny związany z tą inwestycją oraz podkreślane jest
wykorzystanie skojarzenia z tą aktywnością dla osiągnięcia precyzyjnie określonych i wymiernych
celów marketingowych i komercyjnych.
Cele stawiane przed sponsoringiem:
• ekspozycja produktów reklamowo zakazanych
• kreowanie wizerunku
• pro-sprzedażowe zadanie sponsoringu
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Neuromarketing a sport

Model AIDA
Zgodnie z modelem AIDA wykorzystanie narzędzi promotion mix ma budować:
ATTENTION (świadomość)
– wzbudzenie świadomości istnienia produktu lub usługi wśród odbiorców
docelowych
INTEREST (zainteresowanie)
– budowanie znajomości produktu / usługi wśród odbiorców świadomych
istnienia p/u
– wywołania uczucia sympatii wobec p/u
DESIRE (potrzeba zakupu)
– zmiana preferencji nabywców (pojawienie się chęci nabycia p/u)
ACTION (nabycie towaru lub usługi)
– nakłonienie odbiorcy do faktycznego nabycia p/u

Obszary orientacji marketingowej
ZORIENTOWANIE NA NABYWCÓW
Segmentacja
i wybór rynku
docelowego

Identyfikacja potrzeb
nabywców

Kształtowanie oferty
i komunikacja z
nabywcami

Badania satysfakcji
nabywców

ZORIENTOWANIE NA KONKURENCJĘ
Identyfikacja
konkurentów

Analiza konkurencji

Miejsce działu
marketingu
w
strukturze
organizacyjnej

Wybór menedżera
marketingu (lidera)

Określenie elementów
przewagi konkurencyjnej

Wybór strategii
konkurencji

WEWNĘTRZNA KOORDYNACJA DZIAŁAŃ
Kształtowanie relacji
interpersonalnych

Koordynacja działań
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Najczęstsze błędy w budowaniu produktu sportowego
•

Moda na tworzenie logo produktu lub innych materiałów promocyjnych jako pierwszych elementów strategii
marketingowej

•

Nie mówienie „jednym głosem”
(brak współpracy pomiędzy klubami, związkami a innymi organizacyjnymi na rzecz wspólnych działań
marketingowych – każdy działa na własną rękę)

•

Niedopasowanie działań do grupy docelowej
(brak określenia grup docelowych i ich potrzeb skutkuje prowadzeniem zupełnie nieskutecznych działań
reklamowych, promocyjnych)

•

Niechęć przed korzystaniem z profesjonalistów
(zbyt rzadko organizacje sportowe korzystają z pomocy profesjonalnych agencji, już na etapie strategii)

•

Niska świadomość decydentów o ważności prowadzenia działań marketingowych
(władze nie traktują poważnie zadań marketingowych co skutkuje niską ich jakością, bądź brakiem długoletniej
strategii)

Strategia marketingowa

Po co strategia?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uporządkowanie pracy - odpowiedzialność
Eliminowane błędów
Umożliwia zrównoważony rozwój
Efektywniejsza praca
Kontrola
Uniezależnienie od kadry pracowniczej
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Strategia marketingowa
Strategia marketingowa jest to proces, który koncentruje ograniczone zasoby firmy na
szansach jakie stwarza rynek, a których wykorzystanie ma na celu wypromowanie danego
produktu, zwiększenie sprzedaży i zysków, a w konsekwencji stworzenie trwałej przewagi
konkurencyjnej.
• Stworzenie strategii marketingowej to zarówno praca kreatywna, jak i analityczna.
• Strategia marketingowa wymaga stworzenia odpowiedniego przekazu, kreacji produktu tak, aby
trafiał do odpowiedniej grupy docelowej oraz twardej analizy danych, wyciągania wniosków i
umiejętnej poprawy wyników.

Strategia marketingowa
• Strategia marketingowa to coś, od czego powinno zaczynać się budowanie marki
• To dokument, który mówi o tym, jakie są nasze mocne i słabe strony, jakie mamy cele do
osiągnięcia oraz jak trafić do klientów.
• Pozwala wskazać kierunek takich działań marketingowych, które przyniosą najlepsze rezultaty.
To przewodnik do większej sprzedaży, większej rozpoznawalności itp.
• Głównym zadaniem strategii powinno być określenie, w jaki sposób komunikować korzyści lepiej
niż robi to konkurencja oraz jaki target (grupa docelowa) najbardziej może potrzebować Twojej
usługi lub produktu.

Strategia marketingowa
Strategia marketingowa łączy rozwój produktu, promocji, dystrybucji, cen czyli tzw. marketing mix
(inaczej 4p/7p) oraz zarządzanie relacjami z klientami i służy jako podstawa planu marketingowego.
Plan marketingowy zawiera zestaw konkretnych działań, które należy wykonać w celu pomyślnej
realizacji strategii marketingowej.

Strategia firmy (misja, cele) >> strategia marketingowa >> plan marketingowy
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Interesariusze (podmioty otoczenia) w konstelacji
wartości produktu sportowego

Mapa relacji pomiędzy grupami podmiotów
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Proces tworzenia strategii marketingowej
Analiza
sytuacji
rynkowej

Cele
Szczegółowe
(KPI)

Określenie
zasobów

Strategia
Działania
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wartości
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marketing mix

Cele ogólne
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Plan marketingowy
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Korzyści z posiadania strategii marketingowej

• pozwala skupić się na możliwościach, które możesz wykorzystać i zagrożeniach,
których możesz uniknąć
• identyfikuje narzędzia, które możesz użyć do zwalczenia konkurencji i zdobycia
udziałów w rynku
• oszczędza Twój czas i pieniądze, wskazując najbardziej efektywne metody promocji
• wykazuje przewagę Twojego produktu lub usługi nad konkurencją
• jest fundamentem wszelkich kampanii reklamowych
• pomaga w efektywnym komunikowaniu się z Twoimi klientami i partnerami
• podnosi Twoją sprzedaż i zyski

Plan marketingowy
• określa, kiedy i w jaki sposób zrealizujemy cele założone w strategii
• to “plan akcji” w oparciu o okres czasu np. na pół roku, rok i uwzględniający budżet, którym
dysponujemy
• konkretna lista “do zrobienia” pozwalająca systematycznie sprawdzać, czy założone w strategii
cele są realizowane.
Strategia i plan powinny być również na bieżąco aktualizowane, w oparciu o pojawiające się
nowych konkurentów, zmiany w potrzebach klientów, zmiany ekonomiczne, zmiany
technologiczne itp.

Najważniejsze elementy planu marketingowego

•
•
•
•
•

zidentyfikowanie grupy docelowej
zrozumienie konkurencji i przewagi nad nią
ustalenie celów marketingowych
określenie sposobów realizacji celów marketingowych
określenie przypuszczalnych kosztów działań marketingowych
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Plan marketingowy odpowiada na podstawowe pytania

1.
2.
3.
4.

Co zamierzamy zrobić?
Jak zamierzamy to zrobić?
Kiedy zamierzamy to zrobić?
Za ile zamierzamy to zrobić?

Organizacja sportowa jako marka
Analiza potencjału i zagrożeń

Czym jest silna marka?
Marka to suma doświadczeń z dotychczasowego korzystania, użytkowania produktu bądź
usługi, czynnik pozycjonujący je w określony sposób, ograniczający ryzyko złego wyboru.
Marka może mieć wartość dodatnią lub ujemną.
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Czym jest silna marka?
Marka jest znana

Marka ma określony zasięg

Marka ma określony wizerunek

Marka ma wartość

Marka kreuje lojalność

Specyfika marek sportowych
Potencjał marki sportowej i jej siła tkwią także w jej symbolice graficznej. Logo marki
sportowej może być znakiem łatwo rozpoznawalnym nie tylko przez fanów.

Analiza marketingowa działalności związku
• Na jakich zasadach Związek współpracuje z partnerami/sponsorami? Co dają partnerzy, co
daje Związek?
• Czy były próby dotarcia do dużych firm/potencjalnych sponsorów? Na jakie problemy
wskazują potencjalni partnerzy/sponsorzy?
• Współpraca z mediami – transmisje, wskaźniki oglądalności, godziny, prime time, live, inne
media – prasa, internet? (statystyki i badania).
• Czy związek ma możliwość komunikacji mailowej/SMS z zawodnikami, klubami, trenerami?
• Statystyki, bazy danych. Ustalić ile jest klubów, szkolonych zawodników w poszczególnych
kategoriach wiekowych, liczba trenerów, imprez związkowych. Wszelkie dane, które będą
stanowiły wartość dla potencjalnego sponsora.
• Współpraca międzynarodowa z innym związkami oraz federacjami międzynarodowymi?
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Analiza marketingowa działalności związku
• Czy jest możliwość współpracy z inną dyscypliną sportu, prowadzenie wspólnych
działań związanych ze szkoleniem czy promocją?
• Czy istnieje możliwość stworzenia stanowiska w ramach struktur organizacyjnych
związku odpowiedzialnego za marketing i promocje?
• Czy projekty związane z upowszechnianiem dyscypliny np. „Zapasy sportem wszystkich
dzieci”: są w pełni wykorzystane z punktu widzenia rekrutacji, promocji dyscypliny.
• Czy Związek uczestniczy w ogólnopolskich działaniach promujących aktywności
fizyczną? Np. akcja „Stop zwolnieniom z WF-u”, Narodowy Dzień Sportu, „Największa
lekcja WF-u” fundacji Artura Siódmiaka?
• Czy Związek współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami wspierającymi
rozpowszechnianie aktywności fizycznej?

Analiza marketingowa działalności związku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czy jest miejsce na rynku i czy rozumiem rynek? Jaka skala działania, zasięg?
Jakie są motywy powstania projektu?
Jaką mamy wizję?
Czy projekt wpisuje się w strategię rozwoju sportu lub miasta?
Jakie mamy możliwości, zasoby (finansowe, ludzkie)?
Czy mamy pomysł na sprzedaż?
Skąd czerpać wzorce? Benchmarking?
Jak jest postrzegana organizacja / klub?
Jaka jest wizja rozwoju?
Jakie cele i wartości wyróżniają na tle innych?
Kto jest naszą konkurencją? Jak chcemy konkurować?
Świadomość marki

Przykładowe wnioski z analizy
słabe strony i zagrożenia
•
•
•
•
•
•
•
•

Spadające zainteresowanie dyscypliną.
Konkurencyjne sporty silniejsze medialnie i marketingowo.
Brak strategii rozwoju dyscypliny.
Migracja zawodników do innych dyscyplin.
Brak sukcesów.
Brak rozpoznawalnych „twarzy” dyscypliny.
Brak ścisłej współpracy marketingowej Związku z Ligą.
Znane nazwiska zawodników są rozpoznawalne w wąskim środowisku, nie są to osobistości, idole
wyobraźni masowej.
• Słabo rozwinięty sponsoring dyscypliny.
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Fazy rozwoju produktu sportowego
Rozwój rynkowy
(intensywny)

Rozwój
produktu

Rozwój rynkowy
(ekstensywny)

Rozwój publiczny

Stabilizacja
publiczna

Stabilizacja
społeczna

Rozwój społeczny

Regres

Regres

Faza I

Faza II

Faza III

czas (lata)

Fazy cykl życia
Cykl życia usług jest to okres, w którym znajdują one nabywców na rynku. Może trwać
kilka tygodni bądź wiele lat . Usługi w swoim cyklu życia na rynku przechodzą przez 5 faz:
•
•
•
•
•

powstawania,
wprowadzania,
wzrostu,
dojrzałości,
schyłku.

Przedłużenie cyklu życia produktu

13

26.11.2019

Wskazówki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zidentyfikuj zasoby
Dokonaj segmentacji klientów
Dokonaj analizy sytuacji organizacyjnej
Określ zasięg geograficzny
Zbadaj zależności polityczno-biznesowe
Poznaj specjalizacje firm ze swojego regionu lub obecnych sponsorów
Dokonaj analizy mediów (mediów własnych)
Rozpoznaj rynek największych pracodawców
Zidentyfikuj konkurencję
Oszacuj potencjał młodzieży
Określi wartości niematerialne i prawne

Zarządzanie produktem sportowym

• Zmieniające się trendy konsumpcyjne, styl życia i trendy również w modzie.
• Ciągłe ulepszanie produktu oferowanego konsumentowi.
• Zaspakajanie potrzeb nowych rynków,
• Poprawa jakości istniejących produktów
• Rozszerzenie liczby produktów dla danej grupy konsumentów.

Tworzenie strategii rozwoju produktu
Od czego zacząć?
• Do jakiego klienta się zwracam?
• Co chcę mu zakomunikować?
• Jakie dodatkowe korzyści mogę mu zaproponować w stosunku do konkurencji?
A przede wszystkim czy wiem:
• Kto kupuje?
• Co kupuje?
• Jak kupuje?
• Kiedy kupuje?
• Gdzie kupuje?
• Jak często kupuje?
• Dlaczego kupuje?
• Ile kupuje?
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Tworzenie strategii rozwoju produktu
Od czego zacząć?
badania standardowe
• coroczne badania podstawowe
• cykliczny monitoring
badania indywidualne
• wywiady bezpośrednie
• ankiety pisemne
• wywiady telefoniczne (CATI)
• day-after-recall
• testy studyjne
• event-analysis

Określenie zasobów

Zasoby organizacji sportowej
Ludzie, środki i przedmioty pracy, które wprowadzone do procesu działania mogą przyczynić
się do osiągania celów i budowania przewagi konkurencyjnej

Zasoby w kontekście sportu

Sportowe

Funkcjonalne

Rzeczowe
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Określenie zasobów
• Czy nasza organizacja sportowa posiada nazwę?
• Czy posiada zarejestrowany znak graficzny?
• Czy jest ich właścicielem?
• Jaka jest sytuacja finansowa organizacji?
• Jakie ma ona zasoby (ludzkie, sportowe itd.)?
• Jak funkcjonuje (procesy, zarządzanie, organizacja)?
• Jakimi dysponuje wartościami niematerialnymi spuścizną historyczną itd.?
• Jaka jest baza klientów – kibiców?

Zasoby sportowe:
Zasoby funkcjonalne
1. Technologia szkolenia (know – how)
•

programy treningowe

•

wiedza i umiejętności sztabu
szkoleniowego

2. Tradycje sportowe
•

dotychczasowe sukcesy

•

kultura organizacyjna (normy zachowań)

3. Relacje zewnętrzne (kibice, media,
sponsorzy)

1. Liczby klubów, zawodników, dyscyplin
2. Zasięg działania (poziom rozgrywek)
3. Osiągane wyniki

Zasoby rzeczowe
1.

Dochody własne

2.

Dotacje celowe

3.

Obiekty i urządzenia sportowe

4.

Sprzęt sportowy

Branding i identyfikacja wizualna
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Określenie zasobów marki
System identyfikacji wizualnej

Identyfikacja wizualna West Georgia Wolves

źródło: www.westga.edu

Określenie zasobów marki
System identyfikacji wizualnej
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Reklama na imprezie sportowej

•

cel: widoczność

•

odbiorca: telewidz, kibic na imprezie

•

działanie: ekspozycja logo

•

efektywność działania: wartość reklamowa marki

Ekspozycja logo
logo
• przepisy międzynarodowych federacji
• przepisy, zasady, reguły organizatorów imprez
czynniki wpływające na widoczność i rozpoznawalność logo
• znajomość marki
• prostota graficzna
• liczba elementów z których składa się logo
• kolorystyka
• warunki zewnętrzne (otwarta przestrzeń, przestrzeń zamknięta)
• oświetlenie
• materiał z jakiego wykonane są reklamy

Naszą inspiracją jest sport
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Naszą inspiracją jest sport

Naszą inspiracją jest sport

Naszą inspiracją jest sport
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Powierzchnie reklamowe

Powierzchnie reklamowe

Powierzchnie reklamowe
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Ustalenie strategii marketingowej
•

Jak otoczenie postrzega organizacje?

•

Jaka jest wizja?

•

Jakie wartości są charakterystyczne?

•

Jaką cechuje się kulturą organizacyjną?

•

Jakie są cele?

Ustalenie strategii marketingowej
Jak otoczenie postrzega organizację sportową?

Kibice
Inni

Pracownicy

Media

Organizacja
sportowa

Sponsorzy

Dostawcy

Współpracownicy

Władze lokalne

Ustalenie strategii marketingowej
Wizja organizacji sportowej
• Kod genetyczny marki
• Łączy skojarzenia racjonalne i emocjonalne
• Ma unikalny charakter
• Wyróżnia organizację spośród konkurencji
• Napędza nie tylko budowę marki, ale całą strategię biznesową
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Ustalenie strategii marketingowej
Wartości organizacji sportowej
• Łączą się z wizją
• Są wytycznymi do pożądanych zachowań
• Wyróżniają organizację

Ustalenie strategii marketingowej
Kultura organizacji sportowej
• Trwały zespół wartości, przekonań i założeń charakteryzujących organizację i jej członków
• Składa się z niekwestionowanych, często niedostrzegalnych aspektów funkcjonowania organizacji,
obejmuje także wspólne interpretacje różnych faktów
• Zbiór zasad rozwiązywania problemów, przystosowania do środowiska zewnętrznego i integracji
pracowników

Często nie tylko to CO, ale W JAKI SPOSÓB
otrzymuje klient ma znaczenie

Ustalenie strategii marketingowej
Cele ogólne funkcjonowania organizacji sportowej
• Sposób, w jaki organizacja „ulepsza świat” wokół nas
• Wkład, jaki może wnieść na rzecz społeczeństwa
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Cele organizacji

S jak Simple – konkretne
M jak Measurable – mierzalne
A jak Achievable - odpowiednie (zharmonizowane ze strategią firmy)
R jak Realistic - realistyczne – uwzględniające wymiar rynku i finansów
T jak Time-bound - umieszczone w określonym przedziale czasie

Cele ogólne
Wynikają ze strategii rozwoju organizacji
• cele marketingowe
• cele finansowe
• cele organizacyjne
• cele sprzedażowe
• cele jakościowe

• cele rynowe (marketingowe) – sprzedaż, udział w
rynku, pozycja rynkowa
• cele ekonomiczne – zysk, rentowność sprzedaży,
rentowność kapitału
• cele finansowe – płynność finansowa, zdolność
kredytowa, struktura kapitału
• cele socjalne – zadowolenie z pracy, bezpieczeństwo
socjalne, integracja społeczna
• cele związane z władzą i prestiżem – wpływy
polityczne, społeczne, wizerunek itp.

Cele szczegółowe strategii marketingowej
Po identyfikacji założeń rynkowych należy określić cele działań marketingowych np.:
• Informowanie grupy docelowej
• Przekonywanie grupy docelowej
• Przypominanie grupie docelowej
Wszystkie zmierzają ku najważniejszemu przedsięwzięciu - skłonieniu klienta do podjęcia działań
(kupna towaru, skorzystania z usługi).
Określenie dla każdego celu KPI (kluczowe wskaźniki efektywności)
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Dlaczego warto dbać i kreować markę?
• Przewidywalne, biznesowe warunki współpracy
• Profesjonalizm działania i obsługi
• Transfer wizerunku
• Możliwość zdobycia nowych klientów
• Kreowanie wartości dodanej
• Powodzenie programu sponsorskiego
• Bogata oferta – gwarantowane usługi dodatkowe
• Indywidualizacja oferty
• Rozszerzanie grupy docelowej
• Satysfakcja konsumenta

Strategia marketingowa - do czego dążymy?
• Zmiana pozycji w świadomości klienta (rozpoznawalność, wiarygodność)
• Identyfikowanie się konsumenta z wartościami reprezentowanymi przez markę
• Lojalność konsumentów
• Zaangażowanie nowych konsumentów
• Zaistnienia na rynku B2B
• Wzrost zainteresowania
• Pozycjonowanie w mediach
W konsekwencji osiągamy WZROST WARTOŚCI

Kanały rynkowe a strategia marketingowa
Promocja sprzedaży
Materiały POS
Direct marketing Reklama
PR
Bezpośrednia sprzedaż

Komunikacja wewnętrzna
Pozostali
odbiorcy

Media
Mieszkańcy

Pracownicy

Strony www

Szkolenia
Eventy
Email

Ambasadorowie marki
Zaangażowanie pracowników

Hospitality
Rekrutacja

Merchandising
Bodźce motywacyjne

Odpowiedzialność społeczna

Telefony komórkowe
Marka

Product placement
Programy lojalnościowe
Wystawy i konferencje
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Konsument w sporcie

Kibic = konsument
•

Tym, co odróżnia kibica sportowego od zwykłego klienta, jest niespotykany stopień
lojalności.
• Angielskie badania (MINTEL) wykazały, że niemal 80% fanów pozostaje wiernych do końca
życia klubowi, któremu zaczęli kibicować w wieku mniej więcej 8 lat.
• Przywiązanie większe niż w innych branżach powoduje, że odebranie kibiców konkurencji
nie jest najistotniejsze.
• Elementem kluczowym staje się zbudowanie jak najbliższych relacji z kibicem, który
przychodzi obejrzeć widowisko sportowe.
• Współczesny obiekt sportowy to nie tylko arena rozgrywania widowisk, ale także miejsce
integracji sympatyków klubu.
• Marki globalne klubów sportowych i ich wpływ na lokalne społeczności.

Uczestnicy imprez sportowych
formy spędzania wolnego czasu
Chodzący na imprezy sportowe: czas wolny

27%

26%

29%

31%

30%

32%

41%

39%

37%

32%

28%

30%

35%

40%

49%

44%

50%

61%

58%

60%

62%

70%

69%

80%

20%
10%
0%

Źródło: TGI Sport, n=1 762, spędzanie wolnego czasu: chodzący na imprezy sportowe
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Millenialsi

Millenialsi
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Snapchat
Wykorzystywane różnego rodzaju nakładki i filtry, których tworzenie umożliwia aplikacja, i które
związane są z drużynami

Snapchat, Instagram, Facebook Live
Według badania firmy Cisco w 2019 roku ponad 80% aktywności online będzie związany z
oglądaniem, udostępnianiem czy komentowaniem kontentu w formie wideo.
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Instagram

• 72% użytkowników deklaruje wzrost chęci zakupu
produktu, który zobaczyli na udostępnionym w aplikacji
zdjęciu
• 38% przebadanych często kupuje produkty znalezione
na Instagramie

Facebook Live

Transmisja na żywo z treningów, podczas których sportowcy zachęcali kibiców
do ćwiczenia razem z nimi i wchodzenia w interakcję.

eSport

•

3 na 10 Polaków grało kiedykolwiek w jakąś grę online
lub ją oglądało
• Czym młodsi ludzie tym częściej mają styczność z
grami online, ale potencjał rozciąga się do osób do 40
roku życia
• W grupie osób które miały styczność z grami online co
czwarty badany grał lub oglądał gry w ostatnim tygodniu
• Średnio te osoby spędzają z grami online 6 godzin i 15
minut tygodniowo – czyli prawie godzinę dziennie

Źródło: Kantar Millward Brown
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Aktywacja wydarzeń sportowych
Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Sportowej w Szczecinie 2019. Wykorzystanie w kampanii
marketingowej bilbordów w kilkunastu miastach w Polsce oraz aktywne działania w social mediach
209 postów o łącznym zasięgu 4 miliony. Wzrost o prawie 600% fanów na FB i o niemalże 1000% na
Instagramie. Wyprzedały się też praktycznie wszystkie bilety. ECSzczecin2019

Snapchat Live Story

• Snapchat Games – gra Gatorade przy okazji US
Open,
• Snapchat Spectacles, czyli specjalne okulary, które
umożliwiają szybkie rejestrowanie i udostępnianie
materiałów wideo w sieci

University of Washington Athletics
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Zaangażowanie a media
społecznościowe

Model zachowań konsumenta sportowego

Model zachowania konsumenta
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Model zachowania konsumenta
• Zainteresowania
• Rodzice
• Szkoła
• Autorytety
• Gwiazdy
• Przyjaciele
• Trener
• Koszty
• Dostępność

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kibicowanie
Styl życia
Potrzeba
Miejsce zamieszkania
Cechy fizyczne
Współpraca z klubem
Infrastruktura
WF
Zdrowie
Media
Historia

Model podejmowania decyzji przez konsumenta sportowego
1. Rozpoznanie potrzeby.
2. Uświadomienie lub sondowanie informacji.
3. Ocena wyborów.
Produkt sportowy (np. widowisko sportowe lub czynny udział w sporcie)
Dziedzina sportu (gry zespołowe, sporty indywidualne)
Konkurencje (piłka nożna, siatkówka, tenis)
Marka produktu
Podejmowanie decyzji.
Doznanie sportowe.
Ocena doznania sportowego.
ZADOWOLENIE = KORZYŚĆ – KOSZT
7.
Zachowanie po ocenie.





4.
5.
6.

Segmentacja

Segmentacja rynku jest uznawana za efektywniejszy i skuteczniejszy sposób sprzedaży,
niż marketing dla mas, traktujący wszystkich klientów tak samo.
Poprzez dokładne zbadanie i zrozumienie różnych segmentów, poprzez analizy marketingowe,
marketingowcy sportowi wiedzą, które grupy klientów dają najwyższą możliwość
sprzedaży.
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Segmentacja
• Nie istnieje przeciętny konsument sportowy.
• Sylwetka konsumenta ulega zmianom poprzez dyscyplinę sportu, miejsce zamieszkania,
sytuację finansową oraz szereg innych czynników.
• Nie musi oznaczać od razu oferowania odmiennego produktu lub jego dywersyfikacji dla
każdego z wyodrębnionych segmentów.
• Organizacja sportowa może wykorzystywać segmentację na przykład dla różnicowania
sposobów informowania różnych grup potencjalnych konsumentów i dobierania odpowiednio
różnych narzędzi marketingowych.
• Efektywniejszy i skuteczniejszy sposób sprzedaży. Grupy klientów dające najwyższą możliwość
sprzedaży.
• Ułatwia różnicowanie sposobów informowania różnych grup potencjalnych konsumentów i
dobierania odpowiednio różnych narzędzi marketingowych

Kryteria segmentacji
Sześć podstaw segmentacji rynku poprzez:
•
•
•
•
•
•

demografię
grupy socjoekonomiczne
profil psychologiczny
region geograficzny
styl zachowania
korzyści

Podstawy segmentacji klientów na rynku
Demograficzne
wiek
płeć
pochodzenie
cykl życia rodziny

Geograficzne
region świata
kraj
region kraju
miasto
klimat

Socjoekonomiczne
dochód
wykształcenie
zawód

Zachowanie
częstość zakupów
wielkość zakupów
lojalność konsumenta

Psychologiczne
styl życia
osobowość
działalność
zainteresowania
opinie

Korzyści
potrzeby konsumenta
potrzeba produktu
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Segmentacja

Rywale (18,6%)
kochają grę
praktykują bardzo często
większość gra w lidze
posiadają specjalny ubiór
kupują większość piłeczek golfowych
Gracze (25,7%)
dużo ćwiczą
lubią rywalizację
ćwiczenia i zawody są dla nich ważne

Styl życia golfistów
Pięć segmentów golfistów.

Towarzyscy (17,8%)
często grają z rodzinami
grają ze względu, na kontakty międzyludzkie
większość wybiera zimowe wakacje w
ciepłych krajach
Pasjonaci (18,4%)
kochają grać, nienawidzą ćwiczyć
większość łączy golf z interesami
golf jest dla nich źródłem informacji
rywalizacja i kontakty międzyludzkie, nie są
powodem do gry
Sezonowi (19,5%)
nie ćwiczą
więcej kobiet
grają rzadziej niż w pozostałych segmentach
zakupują najmniej ubrań golfowych
kupują mało piłek golfowych
rekreacja, to główny powód gry
ćwiczenia i konkurencje są istotne
najrzadziej wybierają wakacje z golfem

33

26.11.2019

Clippers Worldwide

Lakers Worldwide
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Kibice siatkówki vs. kibice piłki nożnej
Profil demograficzny
Kibice siatkówki
Płeć

0%

Kibice piłki nożnej

20%

40%

mężczyzna
kobieta

60%

Płeć

80%

0%

54% +
46% -

20%

40%

mężczyzna
kobieta

Wiek

60%

80%

71% +

29% -

Wiek

15-24 lata
25-34 lata
35-44 lata
45-54 lata
powyżej 54 lat

15-24 lata
25-34 lata
35-44 lata
45-54 lata
powyżej 54 lat

23% +
19% 17%
17%
24% -

Status społeczno-zawodowy

22% +
22% +
17%
15% 23% -

Status społeczno-zawodowy

dyrektorzy i wolne zawody
pozostali umysłowi
właściciele prywatnych firm
robotnicy wykwalifikowani
robotnicy do prac prostych
rolnicy indywidualni
emeryci i renciści
studenci i uczniowie
bezrobotni
pozostali

dyrektorzy i wolne zawody
pozostali umysłowi
właściciele prywatnych firm
robotnicy wykwalifikowani
robotnicy do prac prostych
rolnicy indywidualni
emeryci i renciści
studenci i uczniowie
bezrobotni
pozostali

12% +
12% +
5%

18% -

3% 3% 17% 17% +
7% 6% -

10% +
12% +
5% +
22% +
4% 4%
17% 15% +
7% 5% -

Źródło: TGI Sport, n=33 402, w tym kibice piłki nożnej, n=11 200; kibice siatkówki, n=7 267; +/- oznaczają różnice istotne statystycznie w porównaniu z populacją

Kibice siatkówki vs. kibice piłki nożnej– kim są?
Kibice siatkówki
Dochód osobisty

0%

brak dochodów
do 1000 PLN
1001-2000 PLN
2001-3000 PLN
ponad 3000 PLN

20%

Kibice piłki nożnej
40%

80% Dochód osobisty

60%

23% +

0%

20%

brak dochodów
do 1000 PLN
1001-2000 PLN
2001-3000 PLN
ponad 3000 PLN

12% 34% 21% +
10% +

Ocena syt. materialnej

40%

60%

80%

20% +
13% 34% 21% +
11% +

Ocena syt. materialnej

zła
przeciętna
dobra

15% -

zła
przeciętna
dobra

65% +
18% +

Wielkość miejscowości

3% 14% 64% +

Wielkość miejscowości

wsie
miasta do 50 tys.
miasta 50-200 tys.
miasta powyżej 200 tys.

35% 24%
19% +
21% +

Faza życia rodziny

wsie
miasta do 50 tys.
miasta 50-200 tys.
miasta powyżej 200 tys.

38% 24%
17%
21% +

Faza życia rodziny

młodzi bezdzietni
rodziny z dziećmi
osoby starsze bez dzieci

29% +
31%
40% -

młodzi bezdzietni
rodziny z dziećmi
osoby starsze bez dzieci

30% +
30% 40% -

Źródło: TGI Sport 2012, n=33 402, w tym kibice piłki nożnej, n=11 200; kibice siatkówki, n=7 267; +/- oznaczają różnice istotne statystycznie w porównaniu z populacją

Drabina lojalności klienta w kontekście tworzenia
produktu sportowego
Partner
Rzecznik
Stronnik
Klient
Nabywca
Reflektant
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Rynek docelowy
1. Segmentacja rynku
2. Charakterystyka rynku docelowego
- Pojemność (rynek wzrostowy, stabilny, schyłkowy)
- Oczekiwania (produkt, obsługa, informacje, …)
- Sposoby, czas, miejsce i forma zakupów
- Kryteria wyboru produktu
- Poziom lojalności
- Dostępność
- Różnice zachowań
- Liczba rynków docelowych
3. Baza danych i sposoby gromadzenia informacji
4. Docelowi konkurenci
- Potencjał
- Sposoby działania
- Silne i słabe strony

Ocena rynków docelowych

• Wielkość
• Dostępność (Internet i nowe segmenty)
• Różnice zachowań
• Ile rynków docelowych

Rynek docelowy
Po segmentacji rynku według jednej lub kilku podstaw, wybierany jest rynek docelowy. Wybór tego
rynku to decyzja, który segment pozwoli organizacji najbardziej skutecznie i efektywnie osiągnąć
cele marketingowe.
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Pozycjonowanie
• Utwierdzenie w umysłach konsumentów faktu istnienia określonej jednostki sportowej na
rynku docelowym.
• Jak konsumenci postrzegają produkt sportowy w porównaniu z konkurencją.
Zrozumieniu sposobu postrzegania przez rynek docelowy istotnych cech produktu sportowego

Pozycjonowanie
Segmentacja została dokonana i rynek docelowy został wybrany. Następnie, marketingowcy sportowi
muszą zadecydować o pozycji ich wydarzeń sportowych, sportowców, drużyn itp.
Pozycjonowanie, oznacza utwierdzenie w umysłach konsumentów faktu istnienia określonej jednostki
sportowej na rynku docelowym.
• Po pierwsze, pozycjonowanie zależy od rynku docelowego zdefiniowanego podczas poprzedniej fazy
wyboru rynku.
• Po drugie, pozycjonowanie opiera się wyłącznie na postrzeganiu rynku docelowego i na tym, w jaki
sposób jego członkowie myślą i odczuwają istnienie sportu. Czasami pozycjonowanie jest mylnie
łączone z tym, gdzie produkty pojawiają się na półkach lub, kiedy są puszczane spoty reklamowe. Nic
bardziej mylnego.
Pozycja mówi o tym, jak konsumenci postrzegają produkt sportowy w porównaniu z konkurencją.

Pozycjonowanie
• Po trzecie, definicja pozycjonowania wskazuje, że jest ono ważne przy każdym produkcie
sportowym. Musi być także zaznaczone, że ligi sportowe, drużyny sportowe i indywidualni gracze,
wszyscy są pozycjonowani przez marketing sportowy.
W jaki sposób marketingowcy utrwalają sportowe jednostki w umysłach konsumentów?
Pierwszy krok opiera się, na zrozumieniu sposobu postrzegania przez rynek docelowy istotnych
cech jednostki sportowej. Te cechy, mogą być trudne do opisania, jak atmosfera na stadionie lub
wyraźne, jak posiadanie siedzenia wysłanego poduszką.
Producenci sprzętu golfowego, jak Slazenger, pozycjonowali swoje produkty jako „luksusowy
standard” mający „nieskazitelną jakość”.
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Repozycjonowanie

Repozycjonowanie zmienia wizerunek lub sposób postrzegania jednostki sportowej w umysłach
konsumentów rynku docelowego.

Dyscypliny – Ocena poszczególnych dyscyplin w zależności od płci

Atrakcyjność dla Kobiet

podstawa oprocentowania dla każdej dyscypliny = znający i mający opinię na temat danej dyscypliny
Dwie najba rdzie j lubia ne dyscypliny są
a tra kc yjne za ró wno dla mę żc zyzn ja k i
ko bie t

A4 .. powiedzieć jak ogólnie ocenia
Pan(i) każdą z nich [dyscyplin
sportowych].

Do oceny każdej z dyscyplin proszę
posłużyć się skalą od 1 do 10
(przeskalowane do 0-1,gdzie 0
oznacza “W ogóle jej nie lubię”, a 1
oznacza “Bardzo ją lubię)

Atrakcyjność dla mężczyzn

Dyscypliny – Ocena poszczególnych dyscyplin w zależności od wieku

Atrakcyjność dla starszych
(35+)

podstawa oprocentowania dla każdej dyscypliny = znający i mający opinię na temat danej dyscypliny
S ia tkó wka (i piłka no żna ) – są lubia ne za ró wno
prze z starszyc h i mło dszyc h. S ko ki narcia rskie –
ba rdzie j a tra kc yjne dla 3 5 +

A4 .. powiedzieć jak ogólnie ocenia
Pan(i) każdą z nich [dyscyplin
sportowych].
Do oceny każdej z dyscyplin proszę
posłużyć się skalą od 1 do 10
(przeskalowane do 0-1,gdzie 0
oznacza “W ogóle jej nie lubię”, a 1
oznacza “Bardzo ją lubię)

Atrakcyjność dla młodszych
(15-34)
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Ścieżka klienta

Produkt sportowy a strategia zarządzania konsumentami

Edukować
Zmieniać kulturę/
postawy

Zabawiać

Strategia zarządzania
konsumentami

Zaangażować

Nagradzać

Segmentować

Traktować jak kapitał

Organizować i
zatrzymać

Czy rozumiem potrzeby konsumentów?
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Kobiety w sporcie

Blog „Kobiety Biegają” powstał aby zrzeszać i integrować
miłośniczki biegania. Organizują spotkania, dzielą się
swoimi opiniami oraz wspólnie uczestniczą w wydarzeniach
biegowych.

Aktywni seniorzy

Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek.
Widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu
osób starszych oraz braku oferty rozrywkowej i
rekreacyjnej. Dotyka ludzi starych, postrzeganych
jako niepotrzebnych.
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Realizatorem projektu było województwo
warmińsko-mazurskie, a Partnerami
projektu samorządy miast Olsztyna,
Iławy, Lidzbarka Warmińskiego, Ornety
oraz Organizacja Środowiskowa AZS
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konkurencja
Wyróżnij się albo zgiń

Rodzaje konkurencji

Konkurencja bezpośrednia – podmioty, które konkurują o
tych samych nabywców (biegaczy). Oferują taka samą formę
produktu np. Maraton, Półmaraton, Bieg Niepodległości.
Konkurencja pośrednia – podmioty, która konkurują o tych
samych nabywców (biegaczy). Zaspokajają te same potrzeby
ale oferują inne co do rodzaju produkty, np. Triathlon, rajd
rowerowy, zumba.
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Postawy rynkowe podczas organizacji wydarzeń
1. Unikanie – postawa pasywna.
2. Konkurowanie – postawa aktywna. Porównuj się do innych aby znaleźć swoje przewagi,
szanse, zagrożenia. Analizując inne produkty będziesz mógł przeprowadzić bardziej atrakcyjne
wydarzenie dla uczestnika.
3. Koopetycja – jednoczesna współpraca i konkurowanie organizatorów wydarzeń sportowych
(wspólne negocjacje z dostawcami, dzielenie się wiedzą, wspólna promocja)

Źródła przewagi konkurencyjnej
Projekt sportowy może stanowić jedno ze źródeł przewagi
konkurencyjnej, jeżeli stanowić będzie unikalny zasób:
• Wyjątkowy
• najlepiej niedostępny dla konkurencji
• Trudny do imitacji
• Cenny
• pozwalający na efektywną realizację celów biznesowych,
budowę wartości dla mieszkańców
• Efektywnie wykorzystany zgodnie z celami biznesowymi

Strategia wobec konkurencji
• Najważniejsza jest regularna komunikacja z uczestnikami
• Budowanie komunikacji wokół wartości
• Zrozumienie, że trudno jest rywalizować z „dużymi” międzynarodowymi wydarzeniami,
miastami, związkami czy klubami. Trzeba znaleźć "smaczki" które zainteresują kibiców
(konkursy, wydarzenia, turnieje, nagrody dla kibiców)
• Obranie jasnej strategii wobec konkurencji i jej konsekwentna realizacja
• Nowe technologie i media sprawiają że przekaz musi być bardziej spersonalizowany
• Słuchać „głosu” kibica
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Łączenie lig i kibiców – „You Gotta Have A Team”
Australijska Federacja Piłki Nożnej

Akcja promująca rozpoczęcie sezonu w Hyundai
A-League. Na podstawie przeprowadzonych
badań zauważono, że ponad 45% dzieci
grających w piłkę nożną, nie ma „swojej” drużyny
w najwyższej lidze.
Co więcej, spośród ponad 2 milionów kibiców
piłkarskich w Australii, niespełna 50% kibiców
wspiera lokalne zespoły, większość wspiera kluby
europejskie.

Teoria rdzenia

Wyróżniające organizację umiejętności dają przewagę
konkurencyjną, którą konkurenci starają się zniwelować
bądź imitować, a im trudniej to uczynić, tym trwalsza
jest przewaga konkurencyjna.

Teoria rdzenia a strategia
•
•
•

Rywalizacja w oparciu o elementy wspólne dla konkurentów jest niebezpieczna
dla wszystkich uczestników rynku.
Podmioty konkurujące w tych samych kategoriach nie oferując niczego, co odróżniałoby je od
konkurencji, doprowadzają do stopniowej homogenizacji rynku.
Według Michael‘a Portera (M.E. Porter; „What is strategy”; HBR; listopad-grudzień 1996)

Strategia to bycie innym, wyróżnianie się i dostarczanie innego zestawu wartości niż konkurencja oraz
jego długoterminowe utrzymanie. To wyróżnienie się może być budowane w oparciu o różne
elementy: bazujące na zaspokajaniu potrzeb klientów, różnym sposobie docierania do nich, czy
różnorodności produktów oraz usług firmy.
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Strategia wobec konkurencji
1. Nie krytykujemy konkurencji!
2. Staramy się być lepsi
3. Podpatrujemy
4. Wykorzystajmy konkurencję – spotkanie, rozmowa
5. Nie obawiajmy się rozmów z konkurencją.
6. Nie traktujmy ich jak wrogów.
WALCZYMY O DOBRE IMIĘ!
KONKURENCJA - to każda forma rozrywki i spędzania czasu

Niszowość dyscypliny a jej potencjał
marketingowy

Naszą inspiracją jest sport

Dyscyplina niszowa?
Niszowy to taki, który ma związek z niszą na rynku, czyli wolnym miejscem, jakie może zająć
producent dóbr lub dostawca usług.
Subkulturowy, popularny w drobnych, często zamkniętych kręgach, społecznościach niszy (czyli
wolnego miejsca) na rynku towarów lub usług
Niszowa, czyli nie dla mas. Coś, co chce być inne, rzadkie i niezwracające uwagi na to, co myśli
większość.
Niszowy – występujący w małej ilości, wyselekcjonowany, wyjątkowy i z założenia niedostępny dla
wszystkich”
Dyscyplina niszowa to taka, w której bariery organizacyjne, marketingowe, historyczne oraz
ekonomiczne uniemożliwiają ekspansje do wewnątrz i na zewnątrz a jej monetyzacja ze
względu na uwarunkowania rynkowe w tym historię, tradycje jest utrudniona.
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Niszowość dyscypliny

•
•
•
•
•
•
•

Uczestnik
Widz
Kibic
Grupa docelowa
Przychodowość
Zainteresowanie
Zasięg geograficzny

Dlaczego warto inwestować w sporty niszowe?
• Mniejsze nakłady finansowe
• Efektywniejszy branding
• Precyzyjna grupa docelowa – społeczność lokalna
• Zaangażowanie kibica/uczestnika/konsumenta
• Wzrost zapotrzebowania na sportowe i kulturalne formy rozrywki,
• Efektywniejsze wykorzystanie nowych technologii
• Nasilająca się komercjalizacja telewizji i wzrastające koszty reklamy,
• Postępująca i coraz bardziej akceptowana komercjalizacja sportu,
• Dążenie firm do upowszechniania ich wizerunku,
• Rosnąca obojętność konsumentów wobec tradycyjnych środków reklamy
• Uzupełnia tradycyjne metody marketingowe
• Zwiększa grupę dotarcia do tych konsumentów, którzy oparli się technikom tradycyjnym

„Sprytny” marketing
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Sprytny marketing
Każde przedsiębiorstwo powinno starać się być lepsze od konkurencji lub inne od konkurencji
(M. Porter)

Związek sportowy

„Sprytny” marketing

Ważna jest technika, a nie siła

Zasady „sprytnego marketingu”
1. Widzieć więcej (wiedza jako kapitał)
2. Wykorzystywać zmiany (innowacyjność)
3. Kontrolowane ryzyko (umiejętność przewidywania)
4. Koordynacja działań (zero improwizacji)
5. Wyraźny wizerunek
6. Współpraca (działanie w grupie, np. współpraca pomiędzy sponsorami)

Jak zbudować i wypromować produkt nie mając
pieniędzy?
• Idol wyobraźni masowej
• Światowe trendy
• Współpraca międzynarodowa
• Trafienie do określonego segmentu rynku
• Nowe technologie
• Przysłowiowy „nos”
• Współpraca z silniejszym

Naszą inspiracją jest sport
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Zawody Balonowe w Ełku

Węgliniec (Borach Dolnośląskie)

Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów

www.przewodnik.onet.pl

Fiolki ze stopionym lodem lodowiska zdobywcy Stanley Cup Chicago Blackhawks. Każda z 2013
fiolek miała swój numer i certyfikat autentyczności. Dochód ze sprzedaży trafił na cele
charytatywne.
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Fishing League Worldwide

Sumo

Sumo
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Szermierka

•
•
•
•

Strategia rozwoju szermierki do 2020 r.
Około120 klubów
2800 licencjonowanych zawodników
Pucharu Świata „O Szablę Wołodyjowskiego

Zasady „sprytnego marketingu”

Szermierka
Floreciści Polski i Wielkiej Brytanii wzięli udział w sesji fotograficznej na Poland Street w Londynie
przed meczem obu reprezentacji.
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Organizatorzy turnieju ITTF World Tour w Poznaniu
promowali zawody zachęcając podróżnych na
Dworcu Głównym do rozegrania partii tenisa
stołowego.

"Tato, nie patrz jak gram", czyli akcja społecznościowa
Piasta Gliwice
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Emirates daje fanom tenisa szansę na wygranie biletów
na ATP World Tour Finals w konkursie, w którym zgadnąć
trzeba, ile piłek tenisowych mieści się w wagonie
londyńskiej kolejki linowej nad Tamizą.
Fajny pomysł łączący dwa różne projekty sponsoringowe
Emirates.

Ciekawostki z prezentacji Formuły E - serii wyścigów
bolidów elektrycznych:
• Stworzona została gra komputerowa, która pozwala
fanom rywalizować z kierowcami podczas wyścigów
w czasie rzeczywistym.
• Odpowiedni poziom interakcji fanów na Twitterze
umożliwia ich ulubionym kierowcom dokonywanie
manewrów wyprzedzania.
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Trendy w marketingu sportowym

Wybrane instrumenty promocji a siła angażowania odbiorców
Big data + social
media / app

Storytelling /
content marketing
Wykorzystanie
influencerów

Testimonial

Grywalizacja
(punkty za zadania,
motywacja)/ AR
(rozszerzona
rzeczywistość)/VR
(wirtualna)

Teaser (jak zaczepić)
+ viral, slogany,
memy

Źródło: Mikołajczyk
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Sport celebrity endorsement

Sportowiec jako marka – korzyści ze współpracy ze
sportowcem
• Wzrost zainteresowania i świadomości miejsca
• Działania CSR
• Kreowanie pozytywnego wizerunku wśród społeczności lokalnej
• Wygenerowanie korzyści medialnych
• Lepsze zapamiętywanie reklam miejsca
• Utożsamianie się konsumenta - status gwiazdy, ambasadora

Sportowiec jako marka – korzyści ze współpracy ze
sportowcem
• Wyróżnić się na tle konkurencji poprzez związek lub wyłączność z danym
sportowcem
• Przeniesienie (transfer) cech sportowca (transfer wizerunku, sukcesu, stylu życia,
wartości, itp.)
• Element motywujący mieszkańców
• Forma rozrywki dla klientów, mieszkańców
• Budowanie lojalności konsumentów
• Dotrzeć do określonym segmentu rynku i pozyskać nową grupę klientów /
uczestników
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Robert Korzeniowski

Agnieszka Radwańska

Storytelling = sport marketing
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Opowiadanie historii
1. Kreatywność - wyróżnij się na tle innych, nie działaj schematami!
2. Odbiorca - ustal do kogo chcesz dotrzeć, nie uda Ci się zaspokoić potrzeb
wszystkich.
3. Emocje – wywołaj a zostaniesz zapamiętany na dłużej.
4. Autentyczność – odbiorcy szybko wychwycą kłamstwo.
5. Przekaz – prosty aby każdy wiedział co chciałeś pokazać.

Storytelling, czyli opowiadanie historii – Nike i Cleveland Cavaliers

Opowiadając
historię
zawodnika
sponsorzy są w stanie budować swój
wizerunek i kreować zachowania
odbiorców.
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Influencer Marketing
"Współpraca z influencerami jest bardzo ważna, ponieważ coraz więcej komunikacji i wymiany
wśród biegaczy odbywa się w sieciach społecznościowych." - Lara Hasagic, Marketing Manager
DACH.
Frima
Brooks
Running
wspiera
jednego
z najpopularniejszych ultra biegaczy w ostatnich
latach, Floriana Neuschwandera. „Flow” stał się znany
w Niemczech przede wszystkim ze swoich zwycięstw
w "Wings for Life World Run”. Jako pierwszy Niemiec
wygrał bieg w Transrockies w 2016 roku (193 km i
6000 metrów na wysokości w 6 dni ).
Jego społeczność #runwiththeflow zawiera teraz około
46 000 Instagrama i 45 000 fanów na Facebooku.

Virtual Reality - Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości

Augmented Reality – wykorzystanie aplikacji
Pokemon Go do prezentacji zawodnika

Rzeczywistość rozszerzona - Brytyjskie Portsmouth
czy występujące w lidze MLB Los Angeles Dodgers
udostępniły swoje stadiony jako miejsca, gdzie
kibice-gracze mogli zbierać Pokemony.
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Produkt sportowy a Corporate Social Relations (CSR)
Według sondażu Aflac Insurance „68% millenialsów prawdopodobnie zainwestuje w firmę znaną ze
swojego programu społecznej odpowiedzialności biznesu, podczas gdy tylko 48% z osób w wieku 35 lat i
więcej”.
„81% konsumentów jest bardziej skłonnych kupować od podmiotów, które są aktywne w działaniach
filantropijnych przez cały rok, a nie tylko w potrzebie”.
Stworzenie programu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) to nie tylko kwestia dobrych
intencji. Według Harvard Business Review , „aby zmaksymalizować ich pozytywny wpływ na systemy
społeczne i środowiskowe, w których działają, firmy muszą opracować spójne strategie CSR”.

Produkt sportowy a Corporate Social Relations (CSR)
Sposobem na maksymalizację efektywności odpowiedzialności społecznej w biznesie jest przyjęcie
kompleksowego, strategicznego podejścia w obszarze CSR, którego elementem jest:
• analiza interesariuszy i ich oczekiwań oraz ryzyk w zakresie społecznego zaangażowania
• zdefiniowanie zasad, celów i sposobów ich realizacji
• przyjęcie niezbędnych rozwiązań organizacyjno-procesowych.

Produkt sportowy a Corporate Social Relations (CSR)
Opracowanie i efektywne wdrożenie strategii CSR może przynieść wymierne korzyści, w tym:
•
•
•
•
•

zrównoważony, realizowany w perspektywie długoterminowej, rozwój przedsiębiorstwa
optymalizację kosztów operacyjnych
większą odporność przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe
większą lojalność i zaufanie ze strony klientów, kontrahentów i pozostałych interesariuszy
pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, wzrost zaangażowania po stronie zespołu
pracowniczego.
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CSR w sporcie
Korzyści dla przedsiębiorstw:
• wzrost lojalności konsumentów;
• wzrost wrażliwości społecznej i motywacji pracowników;
• poprawa reputacji i wizerunku społecznego;
• wzrost sprzedaży.

CSR w sporcie
Korzyści społeczne:
• organizacje pozarządowe efektywnie realizują swoje cele statutowe;
• wzrasta poziom zaangażowania w realizację ważnych celów społecznych;
• organizacje zyskują lepszy wizerunek społeczny i dzięki temu są w stanie mocniej
zaangażować się w inne programy.

CSR w sporcie
BGŻ Bank Polski wspiera rozwój tenisa.
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Społeczna odpowiedzialność sportu

Nike podpisało pierwszy profesjonalny kontrakt
z chłopcem, który cierpiał na porażenie mózgowe
dziecięce. Jego największym marzeniem było
przebiec półmaraton w mniej niż 2h. Nike
postanowiło pomóc mu spełnić to marzenie,
a informacje o współpracy przekazał mu
osobiście dyrektor Nike.

Aktywacja KPN w łyżwiarstwie szybkim
W 2018 roku firma KPN przemieniła Stadion Olimpijski w Amsterdamie w jedno gigantyczne
lodowisko. Komunikowane było jako „najfajniejsze lodowisko w Holandii”. Podobnie jak w 2014
roku, kiedy zrobili to po raz pierwszy, było to lodowisko dla wszystkich: od dzieci w wieku szkolnym
po profesjonalistów.

Aktywacja KPN w łyżwiarstwie szybkim
Aby pokazać dzieciom w wieku od 6 do 12 lat, jak
fajna jest jazda na łyżwach i jazda na rolkach,
KPN i KNSB rozpoczęły akcję „ICE TIME! Kids
Club”.
Opracowano specjalny program nauczania, który
jest
dostępny
bezpłatnie
dla
szkół
podstawowych. Każdego roku dziesiątki tysięcy
dzieci uczą się jeździć na łyżwach z ICE TIME!
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Aktywacja KPN w łyżwiarstwie szybkim
W sezonie zimowym (grudzień i styczeń)
budowane są na placach wiejskich lub miejskich w
całej Holandii lodowiska KPN. Dzieci stawiają
pierwsze kroki w nauce jazdy na tych właśnie
lodowiskach.

Aktywacja KPN w łyżwiarstwie szybkim
DZIEŃ PRZYJACIÓŁ ŁYŻWIARSTWA KPN
Sport powinien być także możliwy dla osób niepełnosprawnych. Dlatego
KPN wspiera Fundusz
Sportów Niepełnosprawnych i organizuje coroczny
Dzień Przyjaciół Łyżwiarstwa KPN.
Razem z rodziną i przyjaciółmi ponad 2000
niepełnosprawnych dzieci przyjeżdża na łyżwach i
bierze udział w atrakcjach. Wielkim sukcesem są
kliniki prowadzone przez byłych łyżwiarzy, którzy
pomagają dzieciom w zabawny sposób zapoznać
się ze sportem na łyżwach.

Sport akademicki

Old Spice z akcją „Sweat Mop Boys” chcieł poprzez swoją
aktywację odświeżyć koszykówkę uczelni. Zrobili to za pomocą
mopów zaprojektowanych tak, aby wyglądały jak sztyfty
antyperspirantu i dezodorantu Old Spice Pure Sport Plus.
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Jaguar i Łyżwiarstwo szybkie

Aktywacja wydarzeń sportowych
Cavaliada to międzynarodowe zawody jeździeckie, na
które składa się cykl halowych zmagań sportowych
Cavaliada Tour. Celem Cavaliady jest popularyzacja
jeździectwa jako dyscypliny sportowej i formy rekreacji
oraz pobudzanie zainteresowania hodowlą koni.
Cavaliada Tour to jedyny w Polsce cykl jeździeckich
zawodów
halowych
autoryzowany
przez
Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI). Tour
odbywa się w czterech miastach: w Poznaniu, w
Lublinie, w Krakowie oraz w Warszawie.

Źródło: ww.cavaliada.pl

Aktywacja wydarzeń sportowych
Trzy wymiary Cavaliady:
Element sportowy – Cavaliada to zawody jeździeckie
rozgrywane na wysokim międzynarodowym poziomie
sportowym.

Źródło: ww.cavaliada.pl
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Aktywacja wydarzeń sportowych
Trzy wymiary Cavaliady:
Rozrywka – Ważną częścią imprezy jest program rozrywkowy, w
ramach którego publiczność ogląda widowiska teatralne i pokazy
z udziałem koni. .

Źródło: ww.cavaliada.pl

Aktywacja wydarzeń sportowych
Trzy wymiary Cavaliady:
Targi – towarzysze zawsze Targi Sprzętu Jeździeckiego, na
których wystawcy prezentują swoją ofertę sprzętu i akcesoriów jeździeckich.

Źródło: ww.cavaliada.pl

Aktywacja wydarzeń sportowych
II Szczeciński Mityng Skoku o Tyczce – skupienie się na jednej dyscyplinie sportowej
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Grywalizacja
• zastosowanie reguł znanych z gier do zmiany zachowań ludzi w realnym świecie
• „wstrzykiwanie” elementów frajdy do czynności, które do tej pory frajdy nie sprawiały

U podstaw tego trendu leżą trzy filary: znane od dawna programy lojalnościowe, psychologia
behawioralna oraz wiedza używana do projektowania gier. Grywalizacja zamyka je wszystkie pod
jednym dachem, czyniąc frajdę głównym motywatorem do działania dla współczesnego klienta, który
bardzo często uodpornił się już na klasyczną reklamę.

Grywalizacja
• Mechanika znana z gier (np. komputerowych) wykorzystywana do grywalizacji projektów obejmuje:
• Zadania i wyzwania dla uczestników lub grup (zwykle są zgodne z oczekiwaniami autora projektu)
• Pasek postępu lub inna forma prezentacji jak blisko osoba jest od ukończenia zadania lub przejścia
na kolejny poziom
• Odznaki za osiągnięcia – ukończone zadania lub wyzwania (element wspierający wiralność
projektu)
• Poziomy trudności/rozwoju (osiągnięcie pierwszych zadań jest bardzo proste, wraz ze wzrostem
doświadczenia uczestników rośnie poziom trudności zadań, z czasem konieczne jest angażowanie
większej liczby uczestników do wykonania niektórych zadań)
• Rywalizacja indywidualna i grupowa
• Współpraca uczestników dla osiągnięcia wspólnego celu (pozwalająca zacieśniać więzi społeczne)

Grywalizacja
• Rankingi (osób i grup osób)
• Punkty – wirtualna waluta przyznawane za wykonanie zadań (liczba przyznawanych punktów jest
proporcjonalna do skali trudności zadania i jego znaczenia dla autora projektu)
• Wirtualne przedmioty
• System nagradzania, wymiany, kolekcjonowania, możliwości obdarowywania innych służące do
podwyższania statusu uczestników lub zacieśniania więzi społecznych wewnątrz projektu (element
wspierający wiralność projektu)
• System komunikacji pomiędzy uczestnikami – fora, e-maile, chaty (wspierający budowanie więzi
społecznych pomiędzy uczestnikami)
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Zarządzanie bazą danych a informatyzacja
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Sprawne zarządzanie Twoim projektem.
Błyskawiczna komunikacja z klientem.
Poprawienie efektywności ściągania składek, sprawniejsza windykacja. Mniej
pracy dla księgowej.
Przegląd rozliczeń, transakcji i zaległości.
System jest przygotowany do pracy we wszystkich dziedzinach działalności.

Biblioteka multimediów – wszystkie plany, konspekty i materiały, do których możesz wrócić w
każdej chwili.
Porządek w dokumentacji – umieść zgłoszenia, wzory umów, konspekty treningowe w specjalnej
zakładce.
Automatycznie synchronizowany kalendarz.
Podpinaj ważne dokumenty bezpośrednio pod konta odpowiednich klientów.
Prosty w obsłudze system, z którego możesz korzystać na komputerze tablecie lub smartfonie.
Wysokiej jakości wsparcie merytoryczne i techniczne.

Korzyści
DLA MANAGERA

DLA TRENERA

DLA RODZICA
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Dziękuję za uwagę
Piotr Matecki
Prezes SportWin Sp. z o.o.
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