
KIBIC 3.0:
Transformacja organizacji i 
wydarzeń sportowych i 



KOMUNIKACJA Z KIBICEM



CUSTOMER JOURNEY: 
punkty styku z marką

ŚWIADOMOŚĆ!

ODKRYWANIE!

ANGAŻOWANIE!

PIERWSZY ZAKUP!

PONOWNY ZAKUP!

reklama (internet, social media) partnerstw celebryckie, SEO, strony 
partnerskie, mailing, afiliacja, marketing szeptany, storytelling

strona www, produkty, kontent marketing, social media, opinie na forach i 
grupach  

wideo instruktażowe, łatwa rejestracja, mailing, newsletter, konent marketing, 
promocje/bonusy, zniżki, pierwsze wrażenie, remarketing, infografiki

aktywacja konta, mailing powitalny, bonus powitalny, szybkość ładowania się 
strony, obsługa klienta, social media, mail transakcyjny, chatboty, infografiki

obsługa klienta, remarketing, kontent marketing, social media, dedykowane 
oferty, mailing, szerowanie w social media, pushe, smsy, chatboty, szybka 
wypłata



CUSTOMER JOURNEY

ŚWIADOMOŚĆ DECYZJA ZAKUPOWA AKWIZYCJA

ONBOARDING

PRODUKT / SERWIS LOJALNOŚĆ

REAKTYWACJARETENCJA



ONBOARDING klienta
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UX / UI designe



UX

UX (z języka angielskiego to user
experience) w przełożeniu na język 

polski i praktyczną mowę to 
projektowanie doświadczeń 

użytkowników. Będą to wrażenia, 
których doświadcza użytkownik 

wykorzystujący oferowany przez nas 
produkt.



UI

UI jest niczym innym jak user
Interface. Praca w zakresie UI 

oparta jest projektowaniu 
interfejsów użytkowników



UX / UI



UX / UI: efekt



PROGRAMMATIC



PROGRAMMATIC

to zautomatyzowany, przy 
wykorzystaniu platform zakupowych, 

zakup powierzchni reklamowej z 
wykorzystaniem danych (1st, 2nd, 

3rd) do targetowania

MEDIA TECHNOLIGIA DANE



PROGRAMMATIC

każda możliwa powierzchnia dostępna w 
zakupie programatycznym

WIDEO DISPLAY MOBILE SOCIAL SEARCH NATIVE AUDIO



PROGRAMMATIC: czym są dane

1 ST 
PARTY DATA

2 ST 
PARTY DATA

3 ST 
PARTY DATA

dane własne, pochodzące
własnych źródeł [strona 

WWW, CRM etc.] 

dane zewnętrzne
pozyskane w ramach 

dedykowanej umowy z 
drugim z podmiotem [np. z 

wydawcą] 

dane zewnętrzne
ogólnodostępne na rynku 



PROGRAMMATIC: 
koncentracja na użytkowniku

demografia

zainteresowania

intencje zakupowe

odwiedzany URL
geolokalizacja

systemy operacyjne

przeglądarka internetowa

urządzenie

kliknięcieimpresje



PROGRAMMATIC: DMP

platforma marketingowa umożliwiająca gromadzenie,
analizowanie oraz wykorzystywanie danych w kampaniach 

programatycznych:

• remarketing
• lookalike modeling

• atrybucja
• personalizacja komunikacji



Data Managment Platform

MONITORING ANALIZA OPTYMALIZACJA KONWERSJA



PROGRAMMATIC:

PARTNERSTWO SOCIAL 
MEDIA WWW REMARKETING WWW KONWERSJA AUDIO

implementacja platformy DMP umożliwia 
zbieranie danych o użytkownikach na 
każdym etapie jego kontaktu z marką



PROGRAMMATIC: ATRYBUCJA



PROGRAMMATIC: ATRYBUCJA



AFILIACJA



AFILICACJA

BUDOWANIE RELACJI
Tworzenie i rozwijanie sieci partnerów, a następnie 

budowanie z nimi więzi i rozwijanie ich w celu osiągniecia 

lepszych wyników sprzedaży.

SKUTECZNA „SPRZEDAŻ”
Dobór takich koncepcji działania w ramach współpracy z 

partnerami, by jak najmniejszym kosztem osiągnąć jak 

najlepszy efekt – by odbiorcy partnera X w pierwszej 

kolejności stawali się naszymi klientami.

MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE
Codzienna i okresowa kontrola nad ruchem płynącym z 

afiliacji: jakościowa i ilościowa. Kto przyprowadza 

najwięcej graczy? Czy baza odbiorców któregoś partnera 

została wykorzystana? Kto sprowadza najlepszych jakości 

użytkowników?

ROZLICZENIA I NEGOCJACJE UMÓW
Prowadzenie rozliczeń z partnerami oraz negocjowanie z 

nimi warunków współpracy w ramach określonego 

budżetu. 



AFILICACJA: podział

BRANŻOWA CELEBRYCKA SOCIAL MEDIOWA MEDIOWA



AFILICACJA: pozyskanie

1 KROK
REASERCH

2 KROK OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA

3 KROK KONTAKT I NEGOCJACJE

4 KROK ZAWARCIE UMOWY

EWALUACJA



AFILICACJA: modele biznesowe

REVENUE SHARE CPA

PROGI FLAT FEE

podstawowe modele rozliczeń, które można ze sobą łączyć 

w ramach hybrydowego systemu rozliczeń.



AFILICACJA: wartość partnera

Zasięg Akwizycja

Jakość gracza Profil gracza

Opłacalność gracza Opłacalność partnera?

Jak dużo odsłon jesteśmy w 

stanie wygenerować, do jakiej 

liczby użytkowników dotrzeć?

Ile wart jest graczy 

pozyskany przez partnera? 

Ile wpłaca, za ile gra?

Czy gracz danego partnera 

przynosi zyski, czy może 

regularnie nas ogrywa?

Czy zasięg przełoży się na 

liczbę rejestracji i zasileń?

Czy gracz jest „niedzielny” czy 

regularny? Gra wszystko, czy może 

jest wyspecjalizowany?

Jak wychodzimy na danej współpracy? 

Czy po odjęciu pieniędzy płaconych 

partnerowi nasz bilans na jego 

graczach jest na +?



ESPORT



ESPORT

Esport, czy też sport elektroniczny, to forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry video. 
Rywalizacja między zawodnikami może odbywać się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na profesjonalnych turniejach gier 

komputerowych. Mecze turniejowe rozgrywane są na żywo, a publiczność może oglądać graczy siedzących przed 
komputerami, zaś ich posunięcia śledzić na wielkich telebimach. 

Rozgrywki w internecie są wykorzystywane głównie przy eliminacjach. Formuła sportu elektronicznego przyciąga coraz 
większe rzesze graczy – w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat – głównie dzięki niwelowaniu barier fizycznych, spotykanych 

w sporcie tradycyjnym, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia sportowej rywalizacji. 

Esport łączy w sobie formuły i emocje towarzyszące sportom tradycyjnym ze światem innowacji i nowych technologii 
oraz tego, co najlepsze mają one do zaoferowania. Zrzeszając miliony fanów oraz graczy na całym świecie, esport z 

powodzeniem może pretendować do miana sportu na miarę XIX wieku. 



ESPORT: historia



ESPORT: historia

POCZĄTKI: 1972–1989 

Pierwsze odnotowane zawody esportowe
odbyły się w grę Spacewar, 19 października

1972 roku na Uniwersytecie Stanford. 
Główną nagrodą była... roczna subskrypcja 

magazynu Rolling Stone. 
Zorganizowany w 1980 roku przez Atari 

Space Invaders Championship uznawane 
jest za pierwszą masową imprezę esportową, 

w której wzięło udział 10.000 osób. 

ROZGRYWKI ONLINE: 1990–1999 

Rozpowszechnienie internetu sprawiło, że
esport zaczął swobodnie przenosić się do 
świata online oraz wirtualnych rozgrywek. 
Netrek był pierwszą grą, która oferowała 
ogólnodostępne serwery do gry, dzięki

czemu została nazwana przez magazyn 
Wired “pierwszą online’ową grą sportową”. 
W tych latach organizatorem największych

turniejów było Nintendo. 

GLOBALNE TURNIEJE: 2000+ 

Masowe turnieje zaczęły powstawać w Korei 
Południowej, a stamtąd stopniowo 

rozprzestrzeniały się na Stany Zjednoczone 
oraz Europę. Zaczęła się także

profesjonalizować scena esportowa. 
Do dzisiaj fazy eliminacji turniejów

prowadzone są w formie rozgrywek online, 
zazwyczaj z hucznym finałem offline, który

staje się coraz większą imprezą, 
wypełniającą całe stadiony fanów. 



ESPORT: ekosystem

Eventy

LigiZawodnicy

Trenerzy

Platformy video Sprzedaż

Drużyny

PrawoProdukcja

Developerzy Marketing

Media



ESPORT: dynamika wzrostu



ESPORT vs. GAMING



ESPORT vs. GAMING

SPORT
PROFESJONA

LNY

TRENING
RYWALIZACJA

STRATEGIA
DĄŻENIE DO PERFEKCJI

SPORT GAMING

ESPORT



ESPORT vs. GAMING

GRANIE

OGLĄDANIE

STREAMING

AMATORSKA RYWALIZACJA

PROFESJONALNA 
RYWALIZACJA

ESPORT

GAMING



ESPORT vs. GAMING

GAMING:

wirtualni bohaterowie/gracze
granie (rzadziej oglądanie)

zabawa (często zabicie czasu)
szerokie pojęcie 

ESPORT:

realni bohaterowie/gracze
oglądanie/kibicowanie
rywalizacja (profesjonalna)
wąskie pojęcie



ESPORT a SPORT



ESPORT a SPORT

Esport to sport przyszłości

Esport przyciąga „młodych”

Na esport/sport składają się analogiczne cechy

(rywalizacja fair play / kibicowanie / zwycięstwo / porażka)



ESPORT a SPORT

16,% 18,% 16,%

50,%

60,%

26,%

10,%
4,%

do 24 lat 25-34 lata 35-44 lata 45+

ESPORT

PIŁKA NOŻNA



ESPORT a SPORT

Event/mecz esportowy trwa dłużej i może być przeprowadzony w pełni online 

Wiedza na temat esportowego widza jest dokładniejsza i może być w pełni spersonalizowana (cookies) 

Brak „fizycznej” bariery do rozpoczęcia profesjonalnej rywalizacji 

Możliwość zdominowania rynku w bardzo szybki sposób (case Fortnite) 

Esportowe prawa telewizyjne są nieproporcjonalnie tańsze (ponad kilkaset razy) względem wyników 
oglądalności



ESPORT a SPORT

Źródło: Goldman Sachs Report



ESPORT a SPORT



Dziękuję za uwagę

Jakub Świsłowski

jakub.swislowski@betfan.pl
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