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Tomasz Redwan

Absolwent AWF w Warszawie i Wydziału Psychologii UW.

Strateg i expert marketingowy. Znawca rynku sportowego, marketingowego i eventowego. 
Pomysłodawca, twórca i architekt programów marketingowych w polskim sporcie.

Animator i wykonawca kampanii marketingowych i reklamowych związanych z polskim rynkiem 
sportowym.

Organizator, kreator i realizator eventów na szczeblu światowym i europejskim.
Wizjoner polskiego rynku sponsorskiego.

Wykładowca akademicki z 30-letnim stażem. Nauczyciel, pedagog i wychowawca wielu pokoleń 
menedżerów rynku marketingowego w  Polsce.

Aktywny uczestnik marketingowych forów dyskusyjno – decyzyjnych oraz gremiów doradczych 
polskich i międzynarodowych instytucji sportowych.



agenda

10:00 -12:00 wykład
Produkt marketingowy w sporcie
- potrzeba prowadzenia aktywności marketingowej przez związek sportowy
- marketing w sporcie i marketing poprzez sport
- różnice znaczeniowe i funkcjonalne pomiędzy marketingiem w sporcie a marketingiem poprzez sport
- uniwersalne cechy sportu jako produktu marketingowego
- produkt jako podstawa marketingu; określenie produktu w sporcie
- program sponsoringowy wykorzystujący sport – perspektywa obu stron
- podstawowe wymagania podmiotu komercyjnego wobec organizacji sportowej
12:15 -13:15 wykład
Strategia marketingowa polskiego związku sportowego
- konieczność kreacji strategii marketingowej
- podstawowe założenia strategii
- analiza SWOT jako podstawowa część strategii
13:45 -15:00 warsztat
Analiza SWOT marketingu w polskich związkach sportowych

15:15 -16:00 sesja Q&A



stan umysłu

jak oceniasz marketing w polskim sporcie?
skala od 0 – 10

jak oceniasz marketing w swoim związku?
skala od 0 – 10



rzeczywistość

jak oceniasz marketing w polskim sporcie?
5,35

jak oceniasz marketing w swoim związku?
3,85



potrzeba prowadzenia aktywności 
marketingowej przez związek sportowy …
czyli

po co nam ten marketing?



po co nam ten marketing?

▪ cel finansowy
▪ cel organizacyjny
▪ cel sportowy
▪ cel prestiżowy
▪ cel statutowy

czyli marketing jest … NIEZBĘDNY



cel statutowy 

▪ Celem działalności Związku jest:

organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego …

reprezentowanie (sportu) na arenie krajowej i międzynarodowej …

popularyzacja, rozwój i promocja wszelkich form (sportu) …



PRODUKT MARKETINGOWY 
W SPORCIE



produkt marketingowy w sporcie

▪ marketing w sporcie i marketing poprzez sport
▪ różnice znaczeniowe i funkcjonalne pomiędzy marketingiem w sporcie a 

marketingiem poprzez sport
▪ uniwersalne cechy sportu jako produktu marketingowego
▪ produkt jako podstawa marketingu
▪ określenie produktu w sporcie
▪ program sponsoringowy wykorzystujący sport – perspektywa obu stron
▪ podstawowe wymagania podmiotu komercyjnego wobec organizacji 

sportowej
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rynek sportowy
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rynek marketingu sportowego
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konsument

kim jest konsument na rynku marketingu sportowego
kolokwialnie to KIBIC

kibic jest częścią – konsument jest zawsze na zewnątrz

Aby uzasadnić wzrastające żądania finansowe wobec kibiców, kluby muszą 
ogłosić zmianę relacji z kibicami. Kibice są zmuszani do płacenia więcej, 
ponieważ oni nie są już kibicami jak niegdyś. Teraz są tylko konsumentami.

rewolucja na rynku sportowym – koniec lat 90 – tych XX w.

grupa docelowa a wspólnota komunikacyjna



grupy docelowe

Sport: dyscypliny oglądane w TV [RS]

Użytkownicy piwa    

(heavy lub medium) Cała populacja Różnica Indeks

  Piłka nożna 52,60% 36,90% 15,70% 143

  Boks 28,90% 18,70% 10,20% 154

  Lekkoatletyka 20,60% 18,20% 2,40% 113

  Żużel 20,00% 13,40% 6,50% 149

  Siatkówka 19,30% 15,10% 4,10% 127

  Koszykówka 18,90% 14,20% 4,70% 133

  Jazda na nartach 17,40% 15,90% 1,50% 109

  Jazda na łyżwach 15,30% 25,30% -10,00% 61

  Kolarstwo 13,10% 9,60% 3,50% 137

  Hokej na lodzie 9,40% 6,20% 3,10% 150

  Wędkarstwo 8,40% 5,30% 3,10% 159

  Zapasy 7,60% 5,00% 2,60% 151

  Tenis ziemny 7,50% 5,90% 1,50% 126

  Pływanie 7,50% 7,90% -0,40% 95

  Piłka ręczna 6,20% 4,50% 1,70% 137

  Bilard 6,10% 4,00% 2,20% 155

  Jazda konna/ Jeździectwo 5,40% 7,20% -1,70% 76

  Tenis stołowy 4,30% 3,20% 1,10% 135

  Snooker 2,80% 1,70% 1,10% 165

  Maraton 2,60% 1,90% 0,60% 132

  Golf 1,30% 0,90% 0,40% 142

  Szachy 1,20% 0,90% 0,30% 137

  Badminton 0,90% 0,80% 0,00% 105

  Squash 0,20% 0,20% 0,00% 117

  Inne 24,00% 29,30% -5,30% 82



wspólnoty komunikacyjne

KIBICE 
(WYZNAWCY)

POZIOM 
MISTRZOWSKI

SUKCES NA POZIOMIE 
NARODOWYM



?



lejek marketingowy

ZAINTERESOWANIE

SPRZEDAŻ

LOJALNOŚĆ



marketing sportowy

marketing sportu
kreowanie i sprzedaż produktu sportowego

a

marketing poprzez sport (za pomocą sportu)
kreowanie i sprzedaż produktu za pomocą sportu

zamiana miejsc (zrozumienia, motywacji, aktywności) jest przyczyną braku 
efektywnego działania obu stron



marketing sportowy
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MARKETING 
SPORTU
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cena miejsce promotion mix
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MARKETING 
POPRZEZ SPORT

produkt cena miejsce promotion mix

akwizycja
marketing 

bezpośredni



Marketing sportowy dzieli się na dwie różne, ale zależne od siebie, 
aktywności:

marketing w sporcie (marketing sportu)
Marketing sportu to proces promowania sportu jako produktu samego w 
sobie. Celem tej aktywności jest zwiększenie oglądalności, bazy kibiców i 
ogólnego udziału w sporcie. Jeśli to zostanie osiągnięte, można tworzyć 
strumienie przychodów poprzez transmisję, sponsorowanie i sprzedaż.

marketing przez sport (marketing wykorzystujący sport)
Marketing przez sport wykorzystuje element sportu w celu promocji 
produktów lub usług, które nie muszą być związane ze sportem. Zamiast 
tego wykorzystują popularność i szeroką oglądalność sportu, aby zostać  
zaprezentowane konsumentom, zwrócić ich uwagę i zbudować lojalność.

marketing sportowy



mamy definicje
mamy nomenklaturę 
rozumiemy rzeczywistość

zatem zacznijmy kreować produkt
produkt, który posłuży nam do wszelkich działań marketingowych:

strategia
kreacja
oferta
sponsoring 
sprzedaż
program licencyjny



uniwersalne cechy sportu
jako produktu

▪ uniwersalność
- narodowa, kontynentalna, światowa

▪ zainteresowanie
▪ emocje
▪ nieprzewidywalność
▪ zasięg medialny
▪ wysoka jakość przekazu
▪ zaangażowanie społeczne
▪ wielopłaszczyznowość odbioru i uczestnictwa
▪ prostota przekazu i wykorzystania
▪ egalitaryzm vs ekskluzywność
▪ mnogość podmiotów 
▪ naturalna obecność reklamy



produkt jako podstawa marketingu
określenie produktu w sporcie

▪ produkt sportowy a produkt marketingowy 

▪ co może być produktem marketingowym w sporcie

▪ podstawowe grupy produktów marketingowych wynikające z 
struktury sportu, praw i kompetencji polskich związków sportowych

człowiek i prawa z nim związane - sportowiec, drużyna, team, reprezentacja
wizerunek – prawo własności na wyłączność 
imprezy – prawa marketingowe, telewizyjne, reklamowe, bilety i zaproszenia
kompetencje - prawo do ustalania przepisów
znaki, logotypy, identyfikacja - prawo własności
historia – prawo do symboliki, faktów i artefaktów

wszystko jest lub może być produktem marketingowym w  sporcie, trzeba 
tylko produkt dobrze zdefiniować i wycenić



PROGRAM SPONSORINGOWY
WYKORZYSTUJĄCY SPORT

perspektywa obu stron



program sponsoringowy 

▪ program sponsoringowy to przygotowana, realizowana i monitorowana 
koncepcja finansowania obiektu sportowego, której celem jest:

osiągniecie zaplanowanych przez sponsora korzyści
satysfakcjonujący wynik sportowy lub organizacyjny

▪ przy maksymalnym nagłośnieniu przez media
▪ ku zadowoleniu kibiców

PODMIOTEM programu sponsoringowego jest SPONSOR
coś lub ktoś kto jest sponsorowany jest OBIEKTEM SPONSOROWANIA
bez MEDIÓW nie ma sportu
kibic jest schyłkowym elementem sportu, jego miejsce zajmuje WIDZ



SPONSOR / sponsorowany

▪ delikatny układ zapotrzebowania i możliwości
▪ nie zawsze wynegocjowana ekwiwalentność
▪ obie strony czegoś oczekują
▪ nie zawsze obie strony wiedzą o co chodzi
▪ bardzo często zachwiana równowaga kompetencyjna

▪ mało programów sponsoringowych
▪ jeszcze mniej udanych programów

▪ sukces sportowy jest podstawą dobrej współpracy
▪ bez marketingu nawet sukces nie wystarczy

▪ co to jest komercjalizacja sportu



SPONSOR  
myśl o sponsoringu

▪ czy moja firma jest wystarczająco znana?

pozycja na rynku

▪ czy powinienem sponsorować?

motywacja

▪ co mogę osiągnąć za pomocą sponsoringu?

świadomość

▪ czy jestem gotowy do sponsorowania?
▪ co chcę sponsorować?
▪ czy stać mnie na to?

zdefiniowana i określona potrzeba



sponsorowany 
myśl o potrzebie bycia sponsorowanym

▪ czego potrzebujemy?
▪ kim jesteśmy?
▪ co nas odróżnia od innych?
▪ jakie są nasze cechy szczególne?
▪ co, jak i kiedy chcemy osiągnąć?
▪ jaka jest gwarancja naszych osiągnięć?

▪ kim jest dla nas sponsor?
▪ czy mamy wolę współpracy?
▪ czy jesteśmy gotowi do współpracy?
▪ jaką mamy wiedzę i umiejętności?



SPONSOR  
adaptacja programu do strategii marketingowej

▪ cele marketingu i promocji (strategia marketingowa)
▪ celowość realizacji programu sponsorskiego
▪ określenie celów (strategia sponsorowania)
▪ wybór pola, płaszczyzny i obiektu sponsorowania
▪ nakreślenie planu sponsoringu
▪ ustalenie budżetu
▪ spełnienie podstawowych wymagań

dostępność produktu, sprawna sieć dystrybucyjna, zespół ludzki gotowy do 
realizacji programu sponsoringowego, postrzeganie firmy na rynku,
postrzeganie sponsoringu



SPONSOR  
pytania, na które trzeba znać odpowiedź

▪ kim jest obiekt, który chcemy sponsorować?
▪ możemy mu zaufać?
▪ jaka jest jego struktura organizacyjna?
▪ jaki jest jego poziom profesjonalizmu?
▪ jakie są przeszłe doświadczenia tego obiektu we współpracy ze 

sponsorami?
▪ czy są inni partnerzy finansowi i organizacyjni?
▪ czy są inni sponsorzy tego obiektu?
▪ czy osiągniemy nasze cele poprzez sponsorowanie?

▪ czy jest to najlepszy obiekt jaki w chwili obecnej możemy znaleźć?



SPONSOR  
negocjacje warunków finansowych i świadczeń
sponsorskich

▪ oferta (do nas, od nas)
▪ analiza propozycji, zbadanie możliwości
▪ ocena zaangażowania
▪ przygotowanie programu działania
▪ ustalenie celów do realizacji i kryteriów oceny
▪ przygotowanie budżetu dla programu
▪ negocjacje i podpisanie umowy



sponsorowany 
oferowany pakiet sponsorski

▪ co mamy do zaoferowania sponsorowi?
▪ jakie są przepisy (głównie reklamowe, marketingowe), czy je znamy?
▪ czy chcemy jednego sponsora, czy wielu?
▪ jak wykorzystać najlepiej prawa, które mamy?
▪ czy poza „stadionem” oferujemy coś sponsorowi?
▪ jakie są możliwości negocjacji naszych obowiązków?
▪ jakie są możliwości negocjacji naszych praw?
▪ jak długo ma trwać współpraca?
▪ jakie są nasze warunki negocjacji umowy?



SPONSOR / sponsorowany

produktowość sportu

strategiczne traktowanie marketingu sportowego

oferta jest przedstawieniem naszego produktu

umowa sponsorska jest końcem sponsoringu i początkiem marketingu

przygotowany i realizowany program sponsoringowy
raport po realizacji programu sponsorskiego jest obowiązkiem

współpraca wieloletnia

budżet naszej organizacji musi mieć rubrykę „marketing”



podstawowe wymagania podmiotu
komercyjnego wobec organizacji sportowej

▪ wiedza merytoryczna na temat dyscypliny sportu, którą reprezentujemy

▪ wiedza na temat mechanizmów rządzących sportem

▪ wiedza na temat organizacji imprez sportowych

▪ wiedza na temat przepisów reklamowych i promocyjnych 
obowiązujących w sporcie

▪ znajomość środowiska mediów sportowych

▪ znajomość podstawowych przepisów prawnych, podatkowych, itp.



dziękuję za uwagę

TOMASZ REDWAN

601 412 009

tomasz@redwan.com.pl


