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WPROWADZENIE
Sponsoring w liczbach



SPONSORING W LICZBACH
– RYNEK SPONSORINGU W POLSCE
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SPONSORING W LICZBACH
– RYNEK SPONSORINGU W POLSCE
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SPONSORING W LICZBACH
– RYNEK SPONSORINGU W POLSCE
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SPONSORING W LICZBACH
– RYNEK SPONSORINGU W POLSCE
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ROZGRZEWKA
Jakie są motywacje firm do 
sponsoringu? Jakie spełnia on cele?



ISTOTA SPONSORINGU 
– CELE I MOTYWACJE FIRM
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Transfer wizerunku Rozpoznawalność marki Napędzanie sprzedaży

Zaangażowanie pracowników Odpowiedzialność społeczna Budowanie relacji

Budowanie lojalności klientów Wzmocnienie wizerunku Demonstracja produktu

Promocja sprzedaży Dostęp do bazy danych Pozycjonowanie marki

Działania PR Wsparcie procesu rebrandingu Przewaga konkurencyjna



ISTOTA SPONSORINGU 
– CELE I MOTYWACJE FIRM
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Sponsoring nie polega na zakupie powierzchni reklamowej.

To bardziej złożona relacja, w której sponsor i sponsorowany budują
partnerstwo oraz wspólnie pracują nad osiąganiem celów
biznesowych.



CZĘŚĆ 1.
Planowanie sponsoringowe



PLANOWANIE SPONSORINGOWE
– OD CZEGO ZACZĄĆ?
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01

Zdefiniuj sponsoring i 
określ jego rolę w 
Twojej organizacji

▪ Jak twoja organizacja definiuje sponsoring?

▪ Czym odróżnia się sponsoring od grantów czy dotacji?

▪ Dlaczego sponsoring jest niezbędny dla twojej organizacji?

▪ Jak wpisuje się on w plany rozwoju i cele strategiczne organizacji
sportowej?

▪ Jak wykorzystywane są środki ze sponsoringu?

▪ Jakimi zasadami będzie kierowała się organizacja sportowa przy
współpracy ze sponsorami?

▪ Jak sponsoring łączy się z działaniami komunikacyjnymi i
marketingowymi?

▪ Jakie produkty organizacji sportowej mogą być skomercjalizowane i
podlegają sponsoringowi?

▪ Co dyskwalifikuje potencjalnego sponsora? Czy są branże, których nie
powinni reprezentować sponsorzy organizacji?



PLANOWANIE SPONSORINGOWE
– OD CZEGO ZACZĄĆ?
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02

Określ procedury 
związane ze 

sponsoringiem

▪ W jaki sposób określa się produkty i świadczenia, które można
zaoferować potencjalnym sponsorom?

▪ Jak wygląda proces identyfikacji potencjalnych sponsorów oraz oceny
możliwości sponsoringowych?

▪ W jaki sposób następuje kontakt z firmami i jak prowadzone są
negocjacje?

▪ Na jakiej zasadzie udzielana jest sponsorowi licencja na wykorzystanie
znaków towarowych organizacji sportowej?

▪ Co jest niezbędne do zatwierdzenia wynegocjowanej umowy
sponsoringowej?

▪ Jak wygląda współpraca ze sponsorem po podpisaniu umowy?

▪ Co jest potrzebne do efektywnego prowadzenia działań w obszarze
sponsoringu?

▪ Jakie elementy działań w obszarze sponsoringu powinny być
komunikowane do zarządu organizacji sportowej lub wszystkich jej
pracowników?



PLANOWANIE SPONSORINGOWE
– OD CZEGO ZACZĄĆ?
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03

Wytypuj osoby 
odpowiedzialne za 

poszczególne działania

▪ Kto jest odpowiedzialny za stworzenie inwentarza świadczeń dla
potencjalnych sponsorów?

▪ Kto odpowiada za analizę rynku i przygotowanie do sprzedaży?

▪ Kto może kontaktować się ze sponsorami w imieniu organizacji,
prowadzić rozmowy o sponsoringu oraz negocjować umowę?

▪ W czyjej gestii jest bieżąca obsługa sponsora?

▪ Kto jest odpowiedzialny za realizację wszystkich świadczeń uzgodnionych
ze sponsorem?

▪ Kto kontroluje kwestie związane z płatnościami od sponsora?

▪ Kto przygotowuje i składa raporty dla sponsora?

▪ Kto podejmuje rozmowy o przedłużeniu kontraktu sponsorskiego?

▪ Kto jest odpowiedzialny za aktualizację polityki sponsoringowej?



PLANOWANIE SPONSORINGOWE
– OD CZEGO ZACZĄĆ?
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01

Zdefiniuj sponsoring i 
określ jego rolę w 
Twojej organizacji

02

Określ procedury 
związane ze 

sponsoringiem

03

Wytypuj osoby 
odpowiedzialne za 

poszczególne działania

POLITYKA SPONSORINGOWA



PLANOWANIE SPONSORINGOWE
– OD CZEGO ZACZĄĆ?

20

OKREŚL ŚWIADCZENIA I KORZYŚCI

Np. udostępnienie obiektu sportowego 
na organizację turnieju pracowniczego 
(świadczenie), może pomóc sponsorowi 
w motywowaniu pracowników (korzyść). 

WYZNACZ CELE

Realistyczne cele dotyczące sprzedaży i 
obsługi partnerów, a także profilu firmy 
lub rodzaju branży, na której skupią się 
działania sponsoringowe.

SPRECYZUJ STRUKTURĘ 
SPONSORINGOWĄ

Struktura sponsoringu powinna być 
elastyczna i nie skłaniać organizacji 
sportowej do tworzenia sztywnych 
pakietów.

PRZYGOTUJ DOKUMENTY 
I MATERIAŁY SPRZEDAŻOWE

Wszystkie informacje i materiały, które 
mogą przydać się w rozmowach z 
potencjalnymi sponsorami. Dane, dane, 
dane…
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ZADANIE
Planowanie sponsoringowe

Wytypuj branżę, w której Twój związek nie posiada 
obecnie sponsora, a która Twoim zdaniem 
pasowałaby do danej dyscypliny.

Krótko uzasadnij swój wybór.



CZĘŚĆ 2.
Sprzedaż sponsoringu
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PYTANIE
Co jest dla Waszych organizacji 
największym problemem w 
pozyskiwaniu sponsorów?



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– WYZWANIA ORGANIZACJI SPORTOWYCH
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Z firmami trudno się skontaktować, na maila nie ma odpowiedzi, a telefon
pozostaje głuchy.

Organizacje ubiegające się o sponsoring są zbywane przez firmy („Proszę
wysłać ofertą na adres marketing@firma.pl...”).

Osoby odpowiadające za marketing/sponsoring nie potrafią powiedzieć nie i
udają zainteresowanie.

Proces podejmowania decyzji o sponsoringu nie jest czytelny ani
transparentny.

mailto:marketing@firma.pl


SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– ROLA PRZYGOTOWANIA
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Gdybym miał osiem godzin na ścięcie drzewa, spędziłbym sześć na ostrzeniu
siekiery.

- Abraham Lincoln



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– ROLA PRZYGOTOWANIA
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STWÓRZ LISTĘ 
POTENCJALNYCH 

SPONSORÓW

DOWIEDZ SIĘ O NICH 
JAK NAJWIĘCEJ

SKONTAKTUJ SIĘ



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– ROLA PRZYGOTOWANIA
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STWÓRZ LISTĘ 
POTENCJALNYCH 

SPONSORÓW

DOWIEDZ SIĘ O NICH 
JAK NAJWIĘCEJ

SKONTAKTUJ SIĘ



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– LISTA POTENCJALNYCH SPONSORÓW
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Warto skupić się na konkretnych branżach.

Jakość, nie ilość. Metoda książki telefonicznej się nie sprawdza.

Uwzględnić należy także:

• Dopasowanie w kwestii odbiorców.

• Pokrewieństwo między organizacją sportową a firmą w zakresie wartości i
atrybutów produktowych.

• Wspólnota celów.

• Zasięg oddziaływania.



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– ROLA PRZYGOTOWANIA
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STWÓRZ LISTĘ 
POTENCJALNYCH 

SPONSORÓW

DOWIEDZ SIĘ O NICH 
JAK NAJWIĘCEJ

SKONTAKTUJ SIĘ



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– ANALIZA POTENCJALNEGO SPONSORA
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STRATEGIA I PRODUKTY

• Jaka są cele strategiczne firmy?

• Jakie są jej główne produkty i ich atrybuty? Do kogo są one kierowane (demografia klienta – wiek, płeć, status społeczny)?

• Czy firma planuje działania w kwestii np. rozwoju nowych produktów, otwarcia nowych oddziałów czy procesu rebrandingu?

• Czy firma przywiązuje szczególną uwagę do motywowania pracowników, działań charytatywnych albo innych elementów, które można połączyć z

atutami organizacji sportowej?

MARKETING I KOMUNIKACJA

• Jak firma pozycjonuje swoje produkty?

• Kiedy jest zatwierdzany budżet marketingowy / sponsoringowy?

• Jaka jest hierarchia w firmie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o działaniach marketingowych?

• Jak firma się komunikuje? Jakie media i platformy najczęściej do tego wykorzystuje?

• Czy firma współpracuje z zewnętrzną agencją przy kształtowaniu i realizacji działań marketingowych?

SPONSORING

• Co obecnie sponsoruje firma, w jakich obszarach i na jakim poziomie zaangażowania? Jaka jest jej polityka sponsoringu?

• Jakie znaczenie ma sponsoring w działaniach marketingowych firmy? Do czego jest wykorzystywany?

• Jak firma aktywuje aktualne projekty sponsoringowe?

• Jak wygląda jej zaangażowanie sponsoringowe w porównaniu z konkurencją?

Źródła danych: Portale i publikacje branżowe, Strona internetowa firmy, Informacje prasowe, Raport roczny oraz inne dokumenty o kondycji firmy,

Konferencje i grupy networkingowe.



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– ANALIZA POTENCJALNEGO SPONSORA
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SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– ROLA PRZYGOTOWANIA
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STWÓRZ LISTĘ 
POTENCJALNYCH 

SPONSORÓW

DOWIEDZ SIĘ O NICH 
JAK NAJWIĘCEJ

SKONTAKTUJ SIĘ



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– KONTAKT
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SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– KONTAKT
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Kontakt bezpośredni/osobisty (telefon, mail, LinkedIn).

Kontakt przez pośrednika/agencję.

Kontakt poprzez internetową platformę handlową.

Kontakt przez formularz online.



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– KONTAKT
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PIERWSZA WIADOMOŚĆ DO SPONSORA

• Wiadomość powinna być kierowana do konkretnej osoby, a nie do departamentu
marketingu czy sponsoringu.

• Informacja musi być możliwie zwięzła i konkretna. Im krótszy i bardziej precyzyjny
przekaz, tym większa szansa na odpowiedź.

• Treść wiadomości powinna skupić się na firmie, z którą nawiązywany jest kontakt. Jej
przeznaczeniem nie jest przedstawienie organizacji sportowej ani szczegółów propozycji
– na to przyjdzie czas.

• Celem wiadomości jest umówienie rozmowy / spotkania, które pomoże organizacji
sportowej lepiej zrozumieć firmę, jej założenia sponsoringowe oraz aktualne potrzeby.



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– KONTAKT
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WIADOMOŚĆ A

• skupienie na własnej organizacji

• przedstawienie standardowych opcji sponsoringu o niewielkiej wartości

• brak wyraźnej zachęty do dalszej korespondencji

Panie Marcinie,

Reprezentuję klub siatkarski Volley Łódź. W ostatnich dwóch sezonach kończyliśmy rozgrywki na

podium, umacniając naszą pozycję na siatkarskiej mapie Polski.

Oferujemy szereg opcji sponsoringowych, w tym możliwość ekspozycji na bandach LED podczas

spotkań oraz umiejscowienie logo firmy na koszulce klubu.

Jeśli byłby Pan zainteresowany dołączeniem do grona partnerów klubu, proszę o kontakt i wyślę

szczegółową ofertę.

Pozdrawiam,

Jan Nowak



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– KONTAKT
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WIADOMOŚĆ B

• odwołanie do ambicji i planów firmy

• przedstawienie konkretnego argumentu przemawiającego za współpracą

• propozycja spotkania

Panie Marcinie,

Z uwagą obserwuję działania firmy Bet2Win od momentu startu Państwa działalności w 2018 r. W

opublikowanym ostatnio wywiadzie wspomniał Pan, że dążycie do zwiększenia udziału w rynku o 2

p.p. do końca przyszłego roku.

Chciałbym porozmawiać z Panem, by dowiedzieć się więcej o celach firmy i zaproponować, jak

moglibyśmy pomóc w ich realizacji. 15% naszych kibiców posiada konto u firm bukmacherskich i

odsetek ten rośnie z roku na rok.

Czy jest Pan dostępny na rozmowę w przyszłym tygodniu, np. w środę o godz. 12?

Pozdrawiam,

Jan Nowak



SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– KONTAKT
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SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– KONTAKT
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SPRZEDAŻ SPONSORINGU
– SPOTKANIE Z POTENCJALNYM SPONSOREM
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Dobre rozpoczęcie pomaga zaangażować rozmówców na resztę spotkania.

Warto pokazać, że jest się przygotowanym, ale nie można założyć, że wie się
wszystko.

Spotkanie to czas na wysłuchanie potencjalnego partnera, a nie
przedstawienie własnej organizacji.

Wiedza uzyskana na spotkaniu ma pomóc w przygotowaniu takiej oferty,
która ułatwi zdobycie przychylności różnych osób wewnątrz firmy.

Materiały sprzedażowe na pierwszym spotkaniu będą raczej zbędne.

Spotkanie to okazja do krótkiego zaznaczenia swoich najważniejszych
atutów.



CZĘŚĆ 3.
Oferta sponsoringowa
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PYTANIE
Kto z Państwa miał okazję tworzyć 
oferty sponsoringowe?



OFERTA SPONSORINGU 
– NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
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Oferta w formie sztywnego prospektu biznesowego dystrybuowanego 
w jednej wersji do wielu firm

Oferta oparta na pakietyzacji i szablonowym zestawie świadczeń

Egocentryzm oferty

Oferta jest rozwlekła i zawiera za dużo informacji

Nieodpowiednie słownictwo i brak umiejętności mówienia językiem biznesu

Kwoty w ofercie (cena sponsoringu) są życzeniowe i pozbawione podstaw

Brak dbałości o szczegóły (literówki, błędy ortograficzne, błędy w nazwie 
firmy…)

Brak profesjonalizmu
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KIM JESTEŚMY?

Opis organizacji, osoby lub 
przedsięwzięcia.

DO KOGO TRAFIAMY?

Dane, informacje oraz 
ciekawostki dotyczące naszych 
odbiorców.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Informacje uwypuklające atuty 
przedsięwzięcia w powiązaniu z 
celami potencjalnego sponsora. 

JAKA JEST NASZA WIZJA 
WSPÓŁPRACY?

Proponowane aktywacje 
w ramach współpracy 
sponsoringowej.

JAKIE ŚWIADCZENIA 
MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?

Szczegółowa lista świadczeń.

CZEGO OCZEKUJEMY OD 
SPONSORA?

Oczekiwania finansowe, 
barterowe i/lub promocyjne.

OFERTA SPONSORINGU 
– NIEZBĘDNE ELEMENTY



OFERTA SPONSORINGU 
– KIM JESTEŚMY?
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Historia: osiągnięcia, sukcesy, rozwój

Podstawowe informacje: data, lokalizacja, format, kalendarz startów

Potencjalnie: struktura właścicielska, źródła finansowania itp.

Każdy element oferty powinien mieć swój cel – ważne, żeby nie przeładować 
jej informacjami 



OFERTA SPONSORINGU 
– DO KOGO TRAFIAMY?
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Dane demograficzne i psychograficzne – nie tylko wiek, płeć i pochodzenie, 
ale też zainteresowania, preferencje, styl życia, wartości i motywacje

Skupienie na grupie, która będzie najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia 
sponsora

W najbardziej podstawowym scenariuszu choćby dane z Google Analytics czy 
Facebook Analytics

Brakuje informacji? Są metody, by łatwo je zgromadzić (np. badanie 
ankietowe)



OFERTA SPONSORINGU 
– CO NAS WYRÓŻNIA?
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Cechy i wartości oferowanego produktu

Plany marketingowe i komunikacyjne

Elementy wyróżniające oferowany produkt od innych przedsięwzięć, 
dyscyplin czy organizacji sportowych

Popularność i zainteresowanie

Dane, liczby, infografiki…



OFERTA SPONSORINGU
– JAKA JEST NASZA WIZJA WSPÓŁPRACY?
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Kilka niestandardowych pomysłów aktywacyjnych, wykazujących zrozumienie 
celów biznesowych i marketingowych firmy, z którą rozmawiamy

Aktywacje jako rozwiązania odpowiadające na problemy lub potrzeby 
sponsora

Pomysły, które zaangażują kibiców lub rozwiążą ich problemy

Udany projekt aktywacyjny ma znacznie większą wartość niż tradycyjne 
świadczenia, sprzyja kreatywności i budowaniu zaangażowania

Przedstawienie krótkich studiów przypadku na podstawie aktywacji 
przeprowadzonych z innymi sponsorami



OFERTA SPONSORINGU 
– JAKIE ŚWIADCZENIA MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?
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Szczegółowa lista świadczeń, w tym te niezbędne do realizacji pomysłów 
aktywacyjnych

Nie w postaci pakietów, chyba że takie jest wymaganie potencjalnego 
sponsora



OFERTA SPONSORINGU 
– CZEGO OCZEKUJEMY OD SPONSORA?
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Świadczenia finansowe

Świadczenia barterowe (np. usługi prawne, logistyczne…)

Świadczenia promocyjne (np. promocja wydarzenia w kanałach social media 
sponsora)

Inne świadczenia (np. użyczenia obiektu na wydarzenie)

Cena sponsoringu – realistyczna, przemyślana, uwzględniająca potrzeby i 
możliwości potencjalnego sponsora



OFERTA SPONSORINGU 
– O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ / CO WARTO ROZWAŻYĆ?

51

Dodanie na początku oferty elementów, które przykują uwagę (zdjęcie, cytat, 
statystyka)

Dodanie notki o prawach autorskich w kontekście zaproponowanych 
aktywacji

Oferta powinna być łatwa do edycji w kontekście jej dostosowania do 
konkretnych firm

Know-how sponsora jest czasem ograniczony – jego oczekiwania mogą 
sprowadzać się do tradycyjnych świadczeń i pakietów

Nie ma uniwersalnej długości oferty, ale zazwyczaj im dłuższa oferta, tym 
mniej jest ona konkretna i czytelna dla sponsora

Wykorzystanie logotypu potencjalnego sponsora w ofercie to ryzyko, które 
nie warto podejmować



ŚWIADCZENIA W OFERCIE
– CO SIĘ SPRAWDZA, A CO NIE?
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ŚWIADCZENIA O NISKIEJ WARTOŚCI

Oficjalny tytuł

Świadczenia brandingowe (logo, logo, 
logo…)

Bilety / wejściówki

Informacja o sponsorowaniu (w tym 
przemowy sponsorów)

Wszystkie inne świadczenia, które 
świadczą o braku kreatywności

ŚWIADCZENIA O WYSOKIEJ WARTOŚCI

Świadczenia dające możliwość tworzenia 
contentu interesującego dla kibiców

Świadczenia, które pomagają 
sponsorom budować relacje B2B / B2E

Świadczenia, które wpłyną w pozytywny 
sposób na przeżycia i doświadczenia 
fanów

Świadczenia, które pomogą 
zaangażować fanów – np. konkursy, 
prawo wyboru

Money-can’t-buy experiences



OFERTA SPONSORINGOWA
– PODSUMOWANIE
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OFERTA TRADYCYJNA OFERTA NOWOCZESNA

Jeden wzór oferty z pakietami sponsorskimi 
i standardowymi świadczeniami

Zindywidualizowana oferta ze świadczeniami 
dopasowanymi do celów marketingowych 
konkretnej firmy

Skupienie na własnych potrzebach 
i oczekiwaniach 

Zbudowanie oferty wokół celów i potrzeb 
potencjalnego sponsora

Brak powiązania oferty z celami biznesowymi 
firmy 

Oferta wyraźnie wskazująca na rolę sponsoringu 
w realizacji celów firmy

Szablonowość w tworzeniu oferty i świadczeń Oferta wykazująca dużą kreatywność i inicjatywę



OFERTA SPONSORINGOWA
– PODSUMOWANIE
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OFERTA SPONSORINGOWA
– PRZYKŁADY
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CZĘŚĆ 4.
Obsługa sponsora



OBSŁUGA SPONSORA
– KLUCZOWE ELEMENTY
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Znajomość aktualnej sytuacji sponsora i jego zmieniających się potrzeb.

Przejęcie roli konsultanta biznesowego i wykazanie inicjatywy.

Zaoferowaniu czegoś dodatkowego, ponad świadczenia ustalone w umowie.

Szybka i sprawna komunikacja.

Zbudowanie bliskiej i osobistej relacji ze sponsorem.

Profesjonalizm w każdym kontakcie i działaniu.



OBSŁUGA SPONSORA
– JAK ZAANGAŻOWAĆ SPONSORA WE WSPÓŁPRACĘ?
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Zbuduj przestrzeń do kontaktu 

z innymi sponsorami i partnerami 

biznesowymi

• Coroczne spotkanie gromadzące wszystkich sponsorów i partnerów biznesowych. Okazja do 

wymiany myśli, kontaktów oraz doświadczeń.

• Regularne spotkania pomiędzy poszczególnymi sponsorami. Zachęcenie różnych partnerów do 

wspólnych aktywacji.

Stwórz możliwości edukacyjne dla 

sponsorów

• Warsztat / szkolenie dla sponsorów z udziałem eksperta dotyczące np. zaangażowania kibiców 

poprzez aktywacje.

• Nagrody wręczane sponsorom za np. najlepszy program aktywacyjny, połączone z prezentacją 

wyróżnionej kampanii.

• Dzielenie się publikacjami dotyczącymi sponsoringu i jego efektywnego wykorzystania.

Zadbaj o sprawną komunikację 

i budowanie relacji

• Regularna rozmowa z przedstawicielem sponsora o przebiegu współpracy (częstotliwość zgodnie z 

potrzebą – co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc) oraz w celu wymiany ważnych informacji 

dotyczących obu organizacji.

• Comiesięczne raportowanie – podsumowanie najważniejszych działań wykonanych dla sponsora.

• Przesłanie pamiątki / upominku związanego z np. zorganizowanym wydarzeniem sportowym.

Analizuj na bieżąco możliwości 

wspólnych działań

• Regularne spotkania ze sponsorem skupiające się na wymianie pomysłów dotyczących możliwości 

aktywacji.

• Zorganizowanie badania wskazującego na potrzeby kibiców, które sponsor może pomóc zaspokoić.



OBSŁUGA SPONSORA
– AKTYWACJE
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Rolą organizacji sportowej – już na etapie przedstawienia oferty
sponsoringu – jest podsunięcie kilku pomysłów aktywacyjnych i
zademonstrowanie, w jaki sposób oferowane świadczenia można
wykorzystać do realizacji kampanii marketingowej.

To pobudza kreatywność po obu stronach i zwiększa szansę na
współpracę, która nie sprowadzi się tylko do sztampowych działań, a w
rezultacie przyniesie spodziewane efekty.
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CASE STUDY
Columbus Energy – Widzew/ŁKS



AKTYWACJE SPONSORIGOWE
– CASE STUDY
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AKTYWACJE SPONSORIGOWE
– CASE STUDY
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AKTYWACJE SPONSORIGOWE
– CASE STUDY
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AKTYWACJE SPONSORIGOWE
– CASE STUDY
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AKTYWACJE SPONSORIGOWE
– CASE STUDY
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AKTYWACJE SPONSORIGOWE
– CASE STUDY
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AKTYWACJE SPONSORIGOWE
– CASE STUDY
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PYTANIE
Za pomocą jakich narzędzi mierzy się 
efekty sponsoringu?



EWALUACJA SPONSORINGU
– NARZĘDZIA
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EWALUACJA SPONSORINGU
– DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
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Ewaluacja koncentruje się często na 
badaniach rozpoznawalności



ZŁE PRAKTYKI W EWALUACJI SPONSORINGU
– KONCENTRACJA NA ROZPOZNAWALNOŚCI MARKI
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EWALUACJA SPONSORINGU
– DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
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Ewaluacja koncentruje się często na 
badaniach rozpoznawalności

Powodzenia projektu determinuje 
wypracowany ekwiwalent medialny



ZŁE PRAKTYKI W EWALUACJI SPONSORINGU
– EKWIWALENT MEDIALNY
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„” Projekt sponsoringu X był strzałem w dziesiątkę. Zwrot medialny dla 

marki Y to 35-krotność sumy zainwestowanej w sponsoring 
sportowy.

- sponsor X

„” Ekwiwalent reklamowy wypracowywany przez wspierane przez nas 

projekty przekracza 10, czyli każda złotówka zainwestowana w 
sponsoring przynosi ponad 10 zł.

- sponsor Y



ZŁE PRAKTYKI W EWALUACJI SPONSORINGU
– EKWIWALENT MEDIALNY
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SKĄD JEGO POPULARNOŚĆ?

Brak innych mierzalnych celów sponsoringu.

Prostota pomiaru.

Łatwość w wytłumaczeniu kadrze zarządzającej.

Stawia sponsoring w korzystnym świetle w porównaniu z reklamą czy PR.



ZŁE PRAKTYKI W EWALUACJI SPONSORINGU
– EKWIWALENT MEDIALNY

75

„Każde przedsięwzięcie sponsoringowe,
realizowane zgodnie z harmonogramem przez
zarząd, zostaje po jego zakończeniu poddane
ocenie efektywności poprzez pomiar i ocenę
np. jego wpływu na relacje ze środowiskami
ważnymi z punktu widzenia spółki, odbioru
medialnego, wzrostu rangi marki, zysków ze
sprzedaży, wartości firmy.

Ocena ta jest przygotowywana w formie
raportu uwzględniając profesjonalne badanie
rynku medialnego, w tym analizę efektywności
działalności sponsoringowej.”



ZŁE PRAKTYKI W EWALUACJI SPONSORINGU
– EKWIWALENT MEDIALNY
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ZŁE PRAKTYKI W EWALUACJI SPONSORINGU
– EKWIWALENT MEDIALNY
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QI Score

• jaka jest wielkość logo na 
ekranie? 

• jak umiejscowione jest logo 
podczas transmisji?

• ile innych logotypów jest na 
ekranie?

• przez jaki czas logo jest 
wyświetlane?

• na jakim nośniku znajduje się 
logo (banda, koszulka etc.)?

AVE „netto”

= 10%-40% AVE „brutto”

Brand Impact Score

• czy logo firmy jest jedynym 
spośród wyświetlanych?

• w jak bardzo centralnym 
miejscu wyświetlane jest logo?

• jaką część ekranu pokrywa 
logo?

• przez jaki czas logo jest 
wyświetlane?

• ile poszczególnych logotypów 
firmy jest ujętych?

AVE „netto”

= 5%-70% AVE „brutto”



ZŁE PRAKTYKI W EWALUACJI SPONSORINGU
– EKWIWALENT MEDIALNY
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EWALUACJA SPONSORINGU
– DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
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Ewaluacja koncentruje się często na 
badaniach rozpoznawalności

Powodzenia projektu determinuje 
wypracowany ekwiwalent medialny

Skupienie na zwrocie z inwestycji 
wyrażonym w konkretnej wartości 
pieniężnej



EWALUACJA SPONSORINGU
– DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
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Ewaluacja koncentruje się często na 
badaniach rozpoznawalności

Powodzenia projektu determinuje 
wypracowany ekwiwalent medialny

Skupienie na zwrocie z inwestycji 
wyrażonym w konkretnej wartości 
pieniężnej

Poleganie na danych otrzymywanych od 
sponsorowanego



EWALUACJA SPONSORINGU
– DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
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Ewaluacja koncentruje się często na 
badaniach rozpoznawalności

Powodzenia projektu determinuje 
wypracowany ekwiwalent medialny

Skupienie na zwrocie z inwestycji 
wyrażonym w konkretnej wartości 
pieniężnej

Poleganie na danych otrzymywanych od 
sponsorowanego

Ewaluacja w oparciu o osiągnięcie 
celów, a nie zwrotu z inwestycji



EWALUACJA SPONSORINGU
– DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
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Ewaluacja koncentruje się często na 
badaniach rozpoznawalności

Powodzenia projektu determinuje 
wypracowany ekwiwalent medialny

Skupienie na zwrocie z inwestycji 
wyrażonym w konkretnej wartości 
pieniężnej

Poleganie na danych otrzymywanych od 
sponsorowanego

Ewaluacja w oparciu o osiągnięcie 
celów, a nie zwrotu z inwestycji

Przygotowanie planu ewaluacji jeszcze 
przed rozpoczęciem sponsoringu



EWALUACJA SPONSORINGU
– DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
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Ewaluacja koncentruje się często na 
badaniach rozpoznawalności

Powodzenia projektu determinuje 
wypracowany ekwiwalent medialny

Skupienie na zwrocie z inwestycji 
wyrażonym w konkretnej wartości 
pieniężnej

Poleganie na danych otrzymywanych od 
sponsorowanego

Ewaluacja w oparciu o osiągnięcie 
celów, a nie zwrotu z inwestycji

Przygotowanie planu ewaluacji jeszcze 
przed rozpoczęciem sponsoringu

Monitoring przez całą długość 
sponsoringu, a nie tylko po jego 
zakończeniu



EWALUACJA SPONSORINGU
– DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
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Ewaluacja koncentruje się często na 
badaniach rozpoznawalności

Powodzenia projektu determinuje 
wypracowany ekwiwalent medialny

Skupienie na zwrocie z inwestycji 
wyrażonym w konkretnej wartości 
pieniężnej

Poleganie na danych otrzymywanych od 
sponsorowanego

Ewaluacja w oparciu o osiągnięcie 
celów, a nie zwrotu z inwestycji

Przygotowanie planu ewaluacji jeszcze 
przed rozpoczęciem sponsoringu

Monitoring przez całą długość 
sponsoringu, a nie tylko po jego 
zakończeniu

Dobór istotnych wskaźników 
sponsoringu
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ZADANIE
Projekt aktywacyjny

W procesie poszukiwania nowego sponsora, którego
głównym celem jest dotarcie ze swoją ofertą do osób
młodych w wieku do 35 lat postanawiasz
przedstawić mu pomysł na projekt aktywacyjny,
który może mu pomóc w spełnieniu jego celu.

Jaki by mógł to być projekt w odniesieniu do
dyscypliny, którą reprezentujesz?



Dziękuję za uwagę
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Krzysztof Kropielnicki

k.kropielnicki@sbpolska.pl


