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Spis treści 

 Dlaczego działania komunikacyjne i promocyjne są często nieskuteczne? 
 Ułuda social mediów – jak SM zabijają skuteczność promocji i komunikacji 
 Czym różnią się cele informacyjne od promocyjnych? 
 Zapomniane narzędzia skutecznej komunikacji 
 Konferencje prasowe – passé czy „hot”? 
 Cele, zasady i elementy profesjonalnej konferencji prasowej 
 3Z komunikatu prasowego – zasady, zawartość, zasięg 
 Komunikacja 360° – jak ją prowadzić, żeby osiągnąć sukces? 
 Analiza aktywów marketingowych – warunek udanego działania 
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Spis treści 
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1. Wykład 

 

2. Case study 

 

3. Ćwiczenie 

 

4. Warsztat 

 



Nowe dogmaty komunikacyjne 
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Zmiany percepcji i zmiany  
sposobu konsumpcji treści 

Widzimy zaledwie małą część tego co „obserwujemy” 

Nie płacisz, nie jesteś widoczny 

Zasięg teoretyczny, zasięg organiczny, zasięg płatny 

Nawet jeśli widzisz, nie zapamiętujesz 

To co widzisz, wyświetla się Tobie chaotycznie i 

przypadkowo 



Strategie dystrybucji informacji 
Problemy i patologie 

INFORMACJA 

PR 

Dystrybucja 

„stare media” 

Social Media 

INFORMACJA 

PR 

Dystrybucja 

„stare media” 
Social Media 



Omnichannel. Multiplikacja treści. 



Strategia komunikacyjna. 
Model różnorodności i częstotliwości. 



Grupy docelowe 
przykład zanikania informacji 

SPOŁECZEŃSTWO 

KIBICE SPORTU 

KIBICE 

ŻEGLARSTWA 

ŚRODOWISKO 

ŻEGLARSKIE 

ŻEGLARSTWO 



Trzy główne czynniki sukcesu  
w działaniach promocyjnych 

Podejście 

strategiczne 
Kreatywność 

1 3 

Sukces 

w promocji 

Regularność 

2 

  strategiczna pozycja promocji, PR-u i 

komunikacji w zarządzniu podmiotem sportowym 

  odpowiedni wolumen informacji rozłożony 

w czasie 

  częstotliwość 

  konsekwencja 



Multiplikacje komunikacyjne 



Dzienny cykl komunikacyjny. Przykład. 



Simplifikacje.  
Zasady komunikacyjno-promocyjne 

 RÓŻNORODNOŚĆ TREŚCI 

 

 CALL TO ACTION 

 

 INTERAKCJE (moderowanie) 

 

 EKONOMIA WDZIĘCZNOŚCI 

 

 KOKONY INFORMACYJNE 

 

 COPYWRITING 
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Część II 
Ćwiczenie indywidualne 

1. Zadanie indywidualne – komunikacja totalna 

2. Bardziej Twitter niż Facebook (ze względu na akceptację 

zwiększonych ilości mikrotreści) 

3. Schemat podawania informacji 

4. Ile i jakich treści? 
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Część III 
Case study. 

 Promocja i komunikacja dyscypliny „niszowej” 

 Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej.  

 Stare Jabłonki, 02-07.07.2019r. 

 Cykl komunikacyjny: marzec – lipiec 2019 

 Bardzo małe parametry zasięgowe profili social media 

 Wykonawca: Sport Management Polska 

www.sportmanagement.pl         

 

 

http://www.sportmanagement.pl/


„Kamienie 
milowe” 



Różnorodność aktywności promocyjnych 

Akcja 

#HandballUnited 



Efekty (III-VII.2019r.) 
z profili FB -5k, TT 0,2k, Ins. 1k 



Efekty (III-VII.2019r.) 
z profili FB -5k, TT 0,2k, Ins. 1k 



Podsumowanie 

Promocja Mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej. Działania były realizowane na zlecenie Związku Piłki Ręcznej w Polsce w okresie marzec - lipiec 

2019r. 

 

Efekty przeszły wszelkie oczekiwania. Zarówno na płaszczyźnie PRowej jak i social mediowej.  

 

Pomimo pracy na profilach o małej liczbie followersów (FB - 5k, TT - 0,2k) łączny zasięg działań wyniósł tylko w samych social mediach Piłki Ręcznej 

Plażowej aż 2,3 mln! Wytworzono aż 964 mikrotreści! 

 

Natomiast rzeczywiste zasięgi posiadają jeszcze wyższe parametry. Podana liczba dotyczy tylko zasięgów mikrotreści umieszczanych bezpośrednio na 

profilach Piłki Ręcznej Plażowej. Nie obejmuje np. zasięgów postów i tweetów pojawiających się na zewnętrznych profilach. 

 

W zakresie działań PR przygotowano aż 18 komunikatów prasowych oraz przygotowano dwie konferencje prasowe (konf.prasowa w Urzędzie 

Marszałkowskim w Olsztynie i brunch prasowy w siedzibie ZPRP w Warszawie) 

 

Zrealizowano także zaproponowane i przygotowane przez SMP mikro kampanie promocyjne: 

•  100 DNI do EURO 

• Strefa promocyjna podczas meczu Polska - Niemcy. Arena Gliwice. 

• akcja komunikacyjno-promocyjna #HandballUnited 

• Strefa piłki ręcznej plażowej na Pikniku Olimpijskim. 

• akcja "Alians dwóch Mistrzostw Europy" (ME OCR, Gdynia) 

• akcja komunikacyjno-promocyjna „Dziennikarze zapraszają” 

 

Jakość, częstotliwość i różnorodność przygotowywanych przez SMP informacji spowodowały, że SMP była przez wiele osób i mediów traktowana jako 

swoista "agencja informacyjna". Na kluczowych, polskich portalach można było spotkać publikacje w całości oparte o content wytwarzany przez SMP 

na profilach PRP/BHP. (case: Polsat_Sport ) 

 

*** 

Polska była gospodarzem XI Mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej. W zawodach wzięło udział 40 reprezentacji (20 damskich i 20 męskich) – w 

tym obydwie reprezentacje Polski. Były to największe mistrzostwa w historii europejskiej plażówki. Turniej odbył się w Starych Jabłonkach, na terenach 

hotelu Anders nad jeziorem Szeląg Mały. Zawody trwały od 2 do 7 lipca 2019r. 

https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2019-07-07/me-w-pilce-recznej-plazowej-poznalismy-zlotych-medalistow/?ref=liga
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Część IV 
Warsztat 

1. Podział na grupy i wybór imprezy/eventu do wypromowania 

2. Horyzont czasowy 

3. Kamienie milowe 

4. Różnorodność. Omnichannel. Multiplikacja treści. 

 



Dziękuję za uwagę 

GRZEGORZ KITA 

TEL.KOM. 601-321-238 

grzegorz.kita@sportmanagement.pl 

 

www.sportmanagement.pl 
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