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DEFINICJA
SPORTYZACJI



SPORTYZACJA
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Sportyzacja – poszukiwanie organizacyjnego

modelu uczestnictwa transformacji cyfrowej w

sporcie w dobie procesów cyfryzacji życia

społecznego i gospodarczego.

Transformacja sportu dokonuje się zarówno na

stadionie, jak i za pośrednictwem telewizji i internetu.

Pogłębiając jednocześnie więzi między klubami i ich

otoczeniem, jedocześnie mając na uwadze możliwe

zmniejszanie się liczby widzów na obiektach

sportowych. Mamy do czynienia z hybrydowym

podejściem do sportu.

SPORTYZACJA

CYRFYZACJAMEDIATYZACJA



SPORTYZACJA OBSZARY
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DOŚWIADCZENIA KIBICÓW

ORGANIZACJE 
SPORTOWE 

ORGANIZATORY IMPREZ

KLUBY SPORTOWE

WYNIKI SPORTOWCÓW 



KORZYŚCI Z CYFRYZACJI
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Większa elastyczność struktur organizacyjnych

Poprawa bezpieczeństwa

Efektywne wykorzystywanie mediów społecznościowych

Streamowanie danych 

Poprawa atrakcyjności klubów / organizacji sportowych

Korzystniejsze wyniki ekonomiczne klubów sportowych



BIG
DATA



CRM
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W roku 1996 Frederick Reichheld (US, Harvard, strategie biznesowe, programy

lojalnościowe) napisał, że amerykańskie korporacje tracą połowę swoich klientów w

ciągu każdych pięciu lat!

Cele:

• ustalenie powodów dla których klienci odeszli

• wykorzystanie tej wiedzy do zahamowania odpływu

„utrzymanie obecnego klienta jest znacznie

tańsze niż zdobycie nowego”





CRM - to zbiór strategii i metod, których podstawowym celem jest zwiększenie 

lojalności klientów oraz zmniejszenie kosztów obsługi, promocji i 

sprzedaży

W tym ujęciu system informatyczny klasy CRM jest jedynie narzędziem, które 

ułatwia wdrożenie i realizację strategii CRM



KORZYŚCI WDROŻENIA
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• zwiększenie satysfakcji klientów

• zwiększenie lojalności klientów

• zwiększenie sprzedaży

• wprowadzenie spójnego systemu obsługi klienta

• obniżenie kosztów (promocji, sprzedaży, obsługi klienta, 

serwisu)

• uzyskanie efektu synergii ze współpracy firmy z wybranymi 

kluczowymi klientami (głównie sektor B2B)

• zwiększenie efektywności pracy

• ograniczenie kosztów dzięki selekcji „nierentownych” 

klientów
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CRM

CRM (jako koncepcja, strategia 
biznesowa) to świadome zarządzanie 

klientami i ich obsługą w celu 
zbudowania lojalnej grupy stałych 
klientów przedsiębiorstwa poprzez 
satysfakcjonujące zaspokajanie i 

przekraczanie ich oczekiwań oraz 
indywidualnych preferencji

CRM (jako system informatyczny) 
wspomaga proces budowania i 

obsługi lojalnej grupy stałych klientów. 
Firma przed wdrożeniem systemu 
informatycznego klasy CRM MUSI 
posiadać działającą strategię CRM.

W przeciwnym wypadku 
wdrożenie takiego systemu 

„zabetonuje” istniejące procesy 
obsługi klienta, które zazwyczaj nie 

mają nic wspólnego ze strategią 
CRM



O CO CHODZI Z CRM?
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• celem jest zatrzymanie klienta w 

czasie

• wszystkie działania w 

poszczególnych działach firmy są 

ze sobą powiązane

• najistotniejszym zaś komponentem 

efektywnego administrowania CRM 

jest zarządzanie kontaktami



RODZAJE CRM?
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CRM

OPERACYJNY
odpowiadający za automatyzację 

podstawowych procesów biznesowych 
(marketing, sprzedaż, serwis)

ANALITYCZNY

odpowiadający za analizę zachowań 
klientów na podstawie danych 

zgromadzonych w elemencie operacyjnym 
(marketing, R&D)

KOMUNIKACYJNY
odpowiadający za komunikację z klientami 

(sprzedaż, serwis)



CRM
W MARKETINGU



DATA DRIVEN MARKETING
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Data driven marketing - oznacza opieranie działań

promocyjnych na dostępnych informacjach oraz

kontroli rezultatów przeprowadzanych akcji przy

pomocy odpowiednich narzędzi automatycznie

zbierających dane dotyczące osiąganych wyników,

zachowania klientów oraz wpływu poszczególnych

działań na biznes

Customer centric to podejście do prowadzenia

działalności gospodarczej, które skupia się na

zapewnieniu pozytywnych doświadczeń klienta

zarówno w punkcie sprzedaży, jak i po sprzedaży, w

celu zwiększenia zysków i uzyskania przewagi

konkurencyjnej



WSPÓŁCZESNY KONSUMENT
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Gdyby konsumenci kupowali tylko to, czego

rzeczywiście potrzebują, gospodarka światowa

upadłaby.

Współczesny konsument:

• zmienny i bardziej wyrachowany niż kiedyś

• nie wierzy w to, co czyta i słyszy

• przy większych zakupach chętnie sam prowadzi

badania rynkowe

• coraz bardziej zajęty, ceni swój wolny czas

• nie jest dla niego problemem zwrócenie się w

stronę konkurencyjnego dostawcy, czy produktu

„Lojalność klientów bez względu na koszt, nawet 

jeśli nie widać zwrotu z inwestycji”



KRYTERIA SEGMENTACJI
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Kryteria segmentacji rynku i klienta

• lokalizacja geograficzna

• cechy demograficzne (płeć, wiek, itp.)

• Cechy psychograficzne (zainteresowania, opinie,

preferencje)

• cechy organizacji (w sektorze B2B)

• preferencje związane z informacją (sposoby



STRATEGIE 
ZARZĄDZANIA 
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STRATEGIA

ZAMEK 
BŁYSKAWICZNY

RZEP AGRAFKA



Wybór właściwej strategii CRM zależy od sytuacyjnych wymogów działania firmy. Zwraca 

się uwagę, że jedna firma może stosować różne strategie w zależności od tego, do jakich 

grup klientów jest ona adresowana.

Firma rozpoczynając relacje z klientami, może zaczynać od strategii agrafki, potem 

poznając klienta, może wchodzić na wyższy stopień – integrując procesy w strategii zamka 

błyskawicznego



WDROŻENIE
SYSTEMU CRM



PRODUKT OPARTY NA 
WYMAGANIACH
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Polega na rozplanowaniu procesów i poszczególnych działań z nimi związanych. Każda

funkcja powinna mieć odniesienie do wymagania firmy.

Wymagania 
określenie potrzeb, 

bolączek i 
„problemów”

Funkcjonalność 
Określenie funkcji 
niezbędnych do 

zaspokojenia 
wymagań

Produkty 
Określenie 
produktów 

wspierających 
zidentyfikowane 

funkcje

Analiza historii 
zakupów 
klienta

Zanotowanie 
każdej 

rekomendacji 

Włączenie 
działań do call

– center

Obliczenie 
wskaźników 
odpowiedzi

Wykorzystanie 
wyników 
kampanii



WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z 

INTEGRACJĄ I 
POŁĄCZENIEM

WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z 
PROCESAMI I 
DZIAŁANIEM

WYMAGANIA 
BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z 

RAPORTOWANIEM

WYMAGANIA 
UŻYTECZNOŚCI

CECHY 
OKREŚLAJĄCE 

FUNKCJE

WYMAGANIE 
DZIAŁANIA

WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z 

DOSTĘPNOŚCIĄ







MAILING

to jednorazowa reklama, która dociera na 

skrzynkę odbiorców. Nie jest ona zazwyczaj 

komunikacją mającą na celu budowanie 

relacji, a jedynie poinformowanie o 

produkcie i zachęcenie do zakupy, 

założenia konta, czy udziału w imprezie.



PROGRAMY
LOJALNOŚCIOWE



Przedsiębiorstwa powinny troszczyć się o swoich najlepszych klientów, dążąc 

do zagwarantowania sobie ich lojalności. W tym celu powinny konstruować dla 

wybranych klientów specjalne programy lojalnościowe (loyalty programs), 

których głównym zadaniem jest wspieranie procesu kształtowania 

lojalnego klienta, a efektem ich stosowania pozostanie klienta przy danej 

firmie.



Przesłanki wykorzystania programów lojalnościowych

Do głównych przyczyn wyjaśniających takie działania zaliczyć można 

zachowania lojalnych nabywców, jak:

● powtarzanie zakupów dotychczasowych produktów i nabywanie 

produktów nowych przedsiębiorstwa,

● skłonność do zapłacenia wyższej ceny jako wyrazu uznania wysokiej 

wartości oferty firmy,

● rekomendowanie firmy innym potencjalnym nabywcom,

● tworzenie pozytywnej opinii o przedsiębiorstwie.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa powtarzanie zakupów wymaga zazwyczaj 

niższych kosztów obsługi, nawiązania kontaktu, sprzedaży i marketingu.

Podkreślić należy również dodatnią korelację wskaźnika utrzymania 

klientów i przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwa.



Przesłanki wykorzystania programów lojalnościowych

A jeśli dodać do tego fakt, iż pozyskanie nowego klienta może kosztować 
nawet pięciokrotnie więcej niż utrzymanie już istniejącego. 

LOJALNOŚĆ KLIENTÓW UZNAĆ NALEŻY ZA JEDEN Z WAŻNIEJSZYCH 
WSKAŹNIKÓW OCENY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW



Przesłanki wykorzystania programów lojalnościowych

Wynika to z następujących powodów:

▪ wielu klientów oczekuje bliższych relacji z marką, którą kupuje,

▪ istnieją klienci, którzy kupują tylko jedną markę,

▪ lojalni klienci są grupą nabywców przynoszących największe zyski, ponieważ 
kupują więcej i częściej,

▪ z pomocą marketingowej bazy danych możliwe jest nawiązanie i 
podtrzymanie indywidualnych kontaktów z klientami lojalnymi, a tym samym 
wpływanie na zwiększenie ich lojalności.





KIBIC PŁACI
ZA TREŚCI





LEGIONY – LEGIA WARSZAWA

● Każdy mecz to 10 punktów dla kibica

● Bilet z kartą jest tańszy o 5 złotych

● Można kupić bilety w przedsprzedaży

● Można dodać archiwalne bilety na 

podstawie zdjęć

NAGRODY

LEGIONY = RANGA 





LEGIONY  - LEGIA WARSZAWA

NAGRODY

● Spacer po dachu stadionu. 

● Udział w prezentacji strategii i taktyki 

zespołu organizowanej przez trenera 

pierwszego zespołu i członków kadry 

szkoleniowej.

● Zwiedzanie stadionu

● Obecność w tunelu przed meczem, autograf 

piłkarza, wyprowadzanie piłkarzy przez 

dziecko, zdjęcie z piłkarzem

● noc na stadionie

● obejrzenie rozgrzewki z poziomu boiska







Dziękuję za uwagę

MONIKA PŁACZKOWSKA
MSPORT MONIKA PŁACZKOWSKA

PLACZKOWSKA.MONIKA@GMAIL.COM
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