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Czym jest kryzys?

Kryzys można rozumieć jako stan, który zagraża przetrwaniu organizacji, projektu, realizacji celów,

ogranicza czas dostępny na podjęcie działań zaradczych i zaskakuje decydentów swoim pojawieniem

się, stawiając w ten sposób warunki silnej presji.

Ponadto zjawiska kryzysowe stwarzają specyficzną sytuację zagrożenia, chaosu i czasowego deficytu, jak

również zobojętnienia i bierności.



Czym jest kryzys?

❑ Punkt zwrotny do zmiany na lepsze lub gorsze

❑ Chwila, gdy decyduje się, czy dana sprawa lub działanie będzie postępować dalej, ulegnie modyfikacji

czy też zostanie zakończone

❑ Kryzys PR to „nagły rozwój wypadków, którego nagłośnienia w mediach i potencjalnie negatywnych

skutków nie da się powstrzymać.” (A.Murdoch)

❑ Kryzysem może być każda sytuacja, która prowadzi do pogorszenia reputacji (wizerunku) firmy,

organizacji bądź osoby publicznej.

❑ „Nagłe pogorszenie się aktualnego wizerunku firmy w opinii społeczności lokalnej, regionalnej lub

większej, dużych organizacji, ruchów społecznych oraz mediów w wyniku potencjalnego lub faktycznego

wydarzenia”. (W.Rydzak)



Czym jest sytuacja kryzysowa

W odróżnieniu od kryzysu dotyczy stanu, który jest wynikiem kształtowania się pewnych niekorzystnych

zjawisk w czasie, który nie rodzi bezpośredniego zagrożenia egzystencji organizacji, ale oznacza

niezadowalającą ocenę jej działalności z punktu widzenia zmian zachodzących w otoczeniu i/lub w

stosunku do stanów (ocen) wzorcowych.

Kryzys jest, zatem punktem kulminacyjnym sytuacji kryzysowej.



Zarządzanie sytuacją kryzysową



Dlaczego warto być
przygotowanym na
sytuacje kryzysowe? 

1. Szybkie reakcja, czas

2. Przemyślane decyzje

3. Efektywne działania

4. Minimalizacja szkód

5. Utrzymanie wizerunku marki lub

jej zbudowanie



Podstawowe działania naprawcze w sytuacji kryzysowej

1. Stwórz plan kryzysowy i możliwe scenariusze

2. Zbierz zespół ds. komunikacji

3. Wyznacz lidera

4. Oceń sytuacje 

5. Komunikuj się z otoczeniem 

6. Weź odpowiedzialność 

7. Dotrzyj do odbiorców 

8. Zorganizuj efektywną komunikację

9. Wyciągnij wnioski 

10.Monitoruj



Modele zarządzania w sytuacji kryzysowej 



Najczęściej popełniane błędy

1. Brak umiejętności przywódczych

2. Dystansowanie się od problemu

3. Brak szybkich i konkretnych działań zmierzających do opanowania sytuacji i naprawy 

szkód

Ociąganie się z reakcją zwiększa niepewność i poczucie zagrożenia – denerwuje też ludzi.

Zrób coś, co zostanie zauważone – pokaż, że zależy Ci na przezwyciężeniu kryzysu. Zwlekanie z 

rozwiązaniem problemu aktywizuje Twoich przeciwników i zwiększa ich liczbę.

4. Korzystanie z rzeczników prasowych bez szkolenia medialnego

Komunikacja kryzysowa rządzi się swoimi prawami – za błędy płaci się utratą reputacji i 

zniszczonym wizerunkiem, dlatego ważne aby robiła to osoba, która zna się na rzeczy!



Najczęściej popełniane błędy

5. Nieszczere wypowiedzi dla mediów

Otwartość, transparentność oraz szczerość to cechy organizacji, która skutecznie komunikuje się w 

kryzysie.

6. Ignorowanie pytań klientów

Nie unikaj odpowiedzi, brak reakcji oznacza strach lub obawę przed konsekwencjami. 

Kiedy szczerze powiesz co się dzieje, czego nie wiesz i jak zmierzasz zdobyć brakujące informacje 

oraz jaki masz plan działania, ludzie uwierzą, że się o nich troszczysz, także w tak trudnej sytuacji.

7. Ukrywanie szefa firmy

Szef firmy (prezes, dyrektor, właściciel) to najczęściej najbardziej rozpoznawalna postać – ktoś, 

kogo wszyscy znają. To właśnie na niego spoglądają ludzie w kryzysie i jego chcą słuchać.

Bez takiej "firmowej twarzy" ludzie – wewnątrz firmy i poza nią – czują się osamotnieni i zagubieni.



Najczęściej popełniane błędy

8. Przekazanie komunikacji kryzysowej w ręce prawników

Pracownicy działów, których kryzys dotyczy powinni być zaangażowani w komunikację podczas 

kryzysu, ponieważ znają oni produkt oraz odbiorców. Wiedzą jak do nich docierać. 

Prawnicy oczywiście powinni być członkami zespołu kryzysowego, ale tylko jako doradcy – nie jako 

decydenci.

9. Publikacja nudnych informacji prasowych

Jedna prosta informacja nie załatwia problemu. Dział public relations w kryzysie musi korzystać ze 

wszystkich dostępnych platform komunikacji, także online w serwisach społecznościowych.

10. Niejasna komunikacja

Klientów denerwuje kiedy organizacja wydaje w kryzysie tylko ogólnikowe komunikaty. Kiedy masz do 

rozwiązania konkretny problem, posługuj się faktami i konkretami. Klient oczekuje konkretów i jasnych 

informacji!

11. Faworyzowanie mediów



Modele zarządzania w sytuacji kryzysowej





Współpraca między działami w kryzysie 

KOMUNIKOWANIE SIĘ W KRYZYSIE WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

Kluczem w wewnętrznej komunikacji jest zapoznanie pracowników z planowanymi zmianami w

przedsiębiorstwie w czasie sytuacji kryzysowej. Nowe sytuacje, zmiany wprowadzają niepokój i lęk u

pracowników, dlatego ważnym elementem jest przekazani jasnych komunikatów aby rozwiać tematy

do plotek, pomówień. Każdy pracownik danej organizacji w sytuacji kryzysowej powinien znać oficjalna

i jedyna wersję odpowiedzi tak aby nie było sprzecznych komunikatów na zewnątrz firmy.



Współpraca między działami w kryzysie 

KOMUNIKOWANIE SIĘ W KRYZYSIE WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

Często podczas kryzysu kierownictwo skupia się na opinii publicznej, mediach zapominając przy tym o

komunikacji z pracownikami. Brak wewnętrze komunikacji oraz określenie jasnego komunikatu dla

pracowników może spowodować pogłębienie kryzysu, plotki, różne wersje zdarzeń.



Zarządzanie kryzysem (COVID-19)

1. Zdenerwowanie, desperacja, sprawdzanie konta, chaos…..

2. Milczeć, czekać czy działać?

3. Nerwowe ruchy i nieskoordynowana komunikacja

4. Przemyślenia i szukanie wsparcia wśród znajomych, przyjaciół, partnerów – CO ZROBIĆ?

5. Chłodna analiza - stworzenie zespołu ludzi

6. Analiza kosztów i przychodów (łańcuchy dostaw). Szukanie zarobku „na szybko”

7. Weryfikacja pracowników – kto podoła pracy w kryzysie, na kogo możesz liczyć?

8. Wdrożenie zasad pracy zdalnej – weryfikacja, efektywność

9. Wewnętrzna konflikty (wypłaty, redukacja zatrudnienia)

10.Stworzenie 3 scenariuszy. Praca nad scenariuszem najbardziej prawdopodobnym



Zarządzanie kryzysem (COVID-19)

11. Minimalizacja kosztów – rozmowy z dostawcami i pracownikami

12. Komunikacja z klientami i partnerami

13. Działania wizerunkowe

14. Badania, analizy zachowań interesariuszy

15. Benchmarking, analiza konkurencji

16. Praca w grupach nad nowymi produktami i usługami

17. Szkolenie i rozwój

18. Utrzymaj „normalne” podejście do pracy

19. Wsparcie zewnętrzne

20. Ocena efektywności podjętych działań i szukanie błędów

21. Lobbowanie zmian



Wpływ Covid19 na zarządzanie i marketing 

❑ Pandemia cofnie organizacje sportowe o 2-3 lata wstecz (organizacyjnie, budżetowo)

2020 – stracony, 2021 – odbudowujemy pozycje, 2022 – krok o przodu

❑ Za wcześnie na kompleksową ocenę działań marketingowych. Większość organizacji działa w trybie

awaryjnym i niepewności.

❑ Minimalizowanie wydatków, bo generowanie przychodów, za co przecież odpowiada marketing, jest w tej

chwili skrajnie trudne.

❑ Biznesowo – dopasowanie lub całkowita zmiana oferty w wariantach na 6 i 12 miesięcy. Rynek, ale

i nawyki społeczeństwa ulegną drastycznej zmianie.

❑ Wiele organizacji będzie zmuszonych zwolnić pracowników w tym tych zajmujących się marketingiem.

Dołączy do nich wielu freelancerów obecnie będących na samozatrudnieniu.

❑ Analiza dotychczasowej działalności: strategii, celów, wartości lub wręcz całego modelu biznesowego,

ale ten luksus mają tylko ci, którzy stoją na mocnych, stabilnych nogach



Wpływ Covid19 na zarządzanie i marketing 

❑ Przerwanie łańcucha dostaw – odbije się na sponsorach i partnerach.

❑ Jak długo i dla jakich branż – będzie trwało zawieszenie działalności, bo od tego zależy w

szczególności dotkliwość kryzysu dla branży sportowej.

❑ Jak zmieni się zachowanie konsumentów po zniesieniu przeciwepidemicznych ograniczeń? – to

determinowało będzie sprzedaż, ale także produkcję wielu branż, w przypadku których popyt zależy

od sytuacji konsumenta, a przed nami okres podniesionego bezrobocia.

❑ Epatowanie sprzedażą może być różnie odebrane. Lepiej postawić na działania angażujące, które

skupią się na pomocy w przetrwaniu tego trudnego okresu.

❑ Może nastąpić moment przesytu online’m. Wszyscy znudzeni siedzeniem w domu ruszą w teren,

więc już teraz warto planować, co zrobić w offline by przyciągnąć konsumentów.



Wpływ Covid19 na zarządzanie i marketing 

❑ Nawet firmy, których branże są neutralne wobec obecnej sytuacji, również decydują się często na

zmniejszenie wydatków na marketing. Są to działania czysto asekuracyjne, gdyż warto pamiętać,

że wraz z epidemią nadchodzi kryzys finansowy, który wpłynie na całą gospodarkę.

❑ Wcześniejsze prognozy i trendy, w których wiele miejsca pozostawiło się AR i VR oraz esportowi –

jako tym, które zawładną biznesem w sporcie, były prawdziwe.

❑ Dotarcie do nowych klientów, zwłaszcza w kategoriach takich jak suplementy, zdrowie i uroda,

home & living, (#stayathome – robię remont), rozrywka (książki, gry i inne) czy edukacja (kursy

online).

❑ Realne i spójne z DNA marki działania obejmujące CSR

❑ Nowe strategie rozwoju i komunikacyjne. Zwiększa się zatem zapotrzebowanie na consulting

strategiczny czy działania z zakresu media relations.



Sport a sytuacje
kryzysowe?

1. Emocje

2. Wygrany/przegrany – dwa oblicza 

sytuacji kryzysowych 

3. Popularność sportu – globalny trend 

4. Social media jako główne narzędzie 

wykorzystywane w sporcie

5. Różne rodzaje zagrożeń 

6. Specyfika konsumenta (różne grupy 

docelowe)

7. Dynamiczne otoczenie 

8. Jakość zarządzania organizacjami 

sportowymi 

9. Oddziaływanie sportu na 

społeczeństwo



Wskazówki

❑ Odrzuć strach, a dostrzeżesz szerszą perspektywę.

❑ Należy działać spokojnie, konsekwentnie i jak najbardziej pragmatycznie.
❑ Chińskie słowo kryzys składa się z dwóch wyrazów: 危 機 (Wei Ji) oznaczających

niebezpieczeństwo i szansę.

❑ Czas na analizę budżetu, ścieżki konsumenta, strategie marki, weryfikacje kompetencji i

zaangażowania czy nawet identyfikacji z firmą, możemy również zobaczyć reakcje na zmieniający się

rynek pracy wśród milenialsów i kolejnego pokolenia.

❑ Nie myśl zerojedynkowo.

❑ Nie powinien to być okres przestoju, a intensywnej pracy.



Zarządzanie produktem sportowym

❑ Zmieniające się trendy konsumpcyjne, styl życia i trendy w modzie.

❑ Ciągłe ulepszanie produktu oferowanego konsumentowi. 

❑ Zaspakajanie potrzeb nowych rynków, 

❑ Poprawa jakości istniejących produktów 

❑ Rozszerzenie liczby produktów dla danej grupy konsumentów. 



Fazy cyklu
życia a kryzys

Cykl życia usług jest to okres, w którym znajdują one nabywców na
rynku. Może trwać kilka tygodni bądź wiele lat. Usługi w swoim cyklu
życia na rynku przechodzą przez 5 faz:

❑ powstawania,

❑ wprowadzania,

❑ wzrostu,

❑ dojrzałości,

❑ schyłku.



Przedłużenie cyklu życia produktu



Szanse i zagrożenia jakie niesie ze
sobą kryzys



Szanse w kryzysie 

❑ Wejście na nowe rynki 

❑ Kreowanie nowych produktów

❑ Działania w nowym obszarze 

❑ Restrukturyzacja 

❑ Wykorzystanie kapitału ludzkiego

❑ Przyciągnięcie nowych konsumentów

❑ Wprowadzenie zmian w organizacji

Może doprowadzić do nowego układu i funkcjonowania organizacji



Szanse w kryzysie



Szanse
w kryzysie



Szanse w kryzysie





Zagrożenia w kryzysie 

❑ Brak klientów 

❑ Złe wyniki finansowe 

❑ Negatywny odbiór marki wśród klientów 

❑ Odejście pracowników 

❑ Przejęcie naszych konsumentów i/lub pracowników przez konkurencję

❑ Wycofanie się sponsorów/partnerów



Zagrożenia
w kryzysie



Tożsamość, wizerunek, reputacja 



Wizerunek a tożsamość organizacji sportowej

Tożsamość organizacji - zbiór elementów identyfikujących daną organizację takich, jak: misja, cel, formy

działania i wyróżniających ją spośród innych podmiotów. Informuje o tym, po czym ludzie rozpoznają

daną organizację. Tożsamość organizacji wpływa na jej wizerunek.

To zbiór elementów widzialnych (identyfikacja wizualna, wygląd biur, strój pracowników, koncepcja

graficzna wydawnictw firmowych, opakowania i produkty) i niewidzialnych (kultura organizacyjna, sposób

obsługi klienta, sponsoring i CSR, doświadczenie użytkownika), tworzonych przez markę, by oddać jej

strategię, zidentyfikować ją i odróżnić od konkurencji.



Wizerunek a tożsamość organizacji sportowej

Wizerunek organizacji - w odróżnieniu od tożsamości organizacji, tworzony jest na podstawie

indywidualnych ocen i doświadczeń konsumentów, użytkowników. Informuje o tym, co ludzie myślą o

danej organizacji.

Pozycjonuje organizację w jej otoczeniu zewnętrznym i stanowi element strategii public relations. Pozostaje

w ścisłej zależności z kulturą organizacyjną i tożsamością organizacji.

Nie można wprost kreować wizerunku. Można starać się na ten wizerunek oddziaływać.

Image organizacji jest inny wśród różnych grup odbiorców ze względu na ich wierzenia, przypuszczenia,

postrzeganie, uczucia i zachowania względem organizacji



Reputacja organizacji

Reputacja to ogólna opinia, renoma, rozgłos, sława. Jest traktowana jako opinia otoczenia na temat

marki, będąca wynikiem oceny jej rzeczywistych dotychczasowych działań.

Wizerunek ma charakter indywidualny i niepowtarzalny, natomiast reputacja ma charakter społeczny i

dotyczy oceny zdolności i gotowości przedsiębiorstwa do sprostania oczekiwań otoczenia.

Reputacja i dobre imię może być gwarantem wszelkiego powodzenia. Jednak wszystko musi opierać się na

rzetelności i prawdziwości, a rzetelne informowanie, to nie tylko generowanie informacji, ale także

umiejętność słuchania i szacunek dla odbiorcy informacji, a więc branie pod uwagę opinii publicznej i

dostosowywanie informacji do odbiorcy.



Elementy wpływające na reputację organizacji 
sportowej

❑ osiągnięcia sportowe

❑ fenomen kibiców

❑ lokalizacja klubu

❑ działalność zarządu/marketingu

❑ działacze

❑ jakość, rzetelność, bezawaryjność

❑ CSR

❑ dobre traktowanie pracowników

❑ wizerunek użytkownika

❑ filozofia marki i wyznawane przez nią wartości

❑ ……..



Elementy wpływające na reputację organizacji 
sportowej

• Wizerunek to obraz marki tworzony w głowach odbiorców.

• Tożsamość to obraz tworzony przez samą markę i przekazywany odbiorcom w punktach styku.

• Reputacja to ogólny obraz marki w społeczeństwie, bazujący na jej dotychczasowych działaniach.



Organizacja sportowa w dobie Covid-19

❑ Wiodąca rola tożsamości i reputacji - nie można promować czegoś co nie ma wartości, będzie to

niewiarygodne

❑ Tożsamość a autentyczność – nie obiecuj Ligi Mistrzów skoro jest ona nierealna. Przeformatowanie

celów sportowych i organizacyjnych, każdy popełnia błędy.

❑ Autentyczność organizacji/sportowca jest ważna, żeby ludzie zaufali a zaufanie jest niezbędne w

celu budowania społeczności.

❑ Jeśli promujesz coś czego ani Ty ani Twoi znajomi czy rodzina by nie kupili to nie rób tego bo

będziesz niewiarygodny.

❑ Sport, klub – mają kluczowe znaczenie dla społeczności lokalnej.

❑ Siła marki i lojalność konsumentów w sporcie.

Jak przyczyniać się do zmian społecznych w środowiskach zagrożonych – włączyć tzw. środowiska

wyłączone.



Tożsamość organizacji
sportowej – przykłady:



Elementy wpływające
na organizacji

sportowej



"Równość płci jest istotnym 

aspektem życia w polskim klubie 

AKS Zły, którego oddolna praca w 

trudnej dzielnicy Warszawy 

doprowadziła do przyznania 

klubowi nagrody Best Grassroots

Club w tegorocznej edycji UEFA 

Grassroots Awards 2019"



Marketing w dobie Covid-19



Działania wobec kluczowych grup 

docelowych podczas kryzysu 



Ekosystem wokół produktu sportowego



Mapa relacji pomiędzy grupami podmiotów

Klub sportowy
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Obszary orientacji marketingowej

ZORIENTOWANIE NA NABYWCÓW

ZORIENTOWANIE NA KONKURENCJĘ

WEWNĘTRZNA KOORDYNACJA DZIAŁAŃ

Segmentacja 
i wybór rynku 
docelowego

Identyfikacja potrzeb 
nabywców

Kształtowanie oferty                     
i komunikacja z 

nabywcami

Badania satysfakcji 
nabywców

Identyfikacja 
konkurentów

Analiza konkurencji Określenie elementów 
przewagi konkurencyjnej

Wybór strategii 
konkurencji

Miejsce działu 
marketingu         w 

strukturze organizacyjnej 

Wybór menedżera 
marketingu (lidera)

Kształtowanie relacji 
interpersonalnych

Koordynacja działań



Model AIDA

Zgodnie z modelem AIDA wykorzystanie narzędzi promotion mix ma budować: 

❑ ATTENTION (świadomość)

- wzbudzenie świadomości istnienia produktu lub usługi wśród odbiorców docelowych

❑ INTEREST (zainteresowanie)

- budowanie znajomości produktu / usługi wśród odbiorców świadomych istnienia p/u

- wywołania uczucia sympatii wobec p/u

❑ DESIRE (potrzeba zakupu)

- zmiana preferencji nabywców  (pojawienie się chęci nabycia p/u)

❑ ACTION (nabycie towaru lub usługi)

- nakłonienie odbiorcy do faktycznego nabycia p/u



❑ Idol wyobraźni masowej

❑ Światowe trendy

❑ Współpraca międzynarodowa 

❑ Trafienie do określonego segmentu rynku

❑ Nowe technologie 

❑ Przysłowiowy „nos”

❑ Współpraca z silniejszym 

Jak zbudować i wypromować nową usługę w dobie Covid?

Naszą inspiracją jest sport 



Działania marketingowe 

❑ Optymalizacja i aktualizacji stron internetowych.

❑ Analiza dotychczasowych działań w social mediach, łącznie z eliminacją tych, które nie przynosiły

pożądanych efektów.

❑ Wzmocnienie działań content marketingowych poprzez tworzenie treści eksperckich (np. artykułów

pisanych przez specjalistów z wnętrza organizacji).

❑ Przeniesienie do świata online większości prowadzonych działań biznesowych – konsultacji z

klientami, komunikacji marketingowej i sprzedaży.

❑ Rywalizacja online, angażowanie celebrytów.



Działania marketingowe 
❑ Działania CSR-owe, jak np. wsparcie pieniężne na walkę z wirusem od marki.

❑ Szkoleń on-line, webinaria i live’y.

❑ Coraz większa rola mikro i nanoinfluencerów, którzy z jednej strony dużo nie kosztują, a z drugiej

bardzo dobrze rozumieją swoich odbiorców i będą w stanie w odpowiedni sposób zareklamować

usługę bądź produkt.

❑ Sporo marek wykorzystuje kreatywne RTM-y, nawiązujące do wprowadzonych zaleceń zdrowotnych,

dzięki którym są w stanie budować świadomość własnej marki u odbiorców.

❑ Nawet często zapomniane przez wielu e-marketerów kanały jak e-mail marketing przeżywają

renesans (rosnące skuteczności mailingów mierzone OR i CTR).

❑ Zaoferujmy wartościowy content, dostosujmy sposoby komunikacji, wykorzystując chaty i

transmisje live. To również dobry okres, aby zadbać o swój wizerunek, włączając do strategii

działania CSR. Możemy bowiem wybrać lokalne inicjatywy.



Działania marketingowe 

❑ Zbyt duża bezpośredniość czy uprawianie „covid-marketingu” może odbić się marketerom czkawką.

❑ Poprawa naszej strony internetowej, jakości treści, stworzenie serii nowych wpisów na bloga, dodanie

nowych zdjęć, nagranie filmów instruktażowych, przygotowanie nowej komunikacji w mediach

społecznościowych czy nowych wzorów na kampanię e-mail.

❑ Rola digital: social media, wideo czy influencer marketing. To tam przeniosła się uwaga

konsumentów.

Od momentu wprowadzenia samoizolacji gwałtownie wzrósł czas spędzany na oglądaniu treści

influencerów, na Twitchu, TikToku i YouTube. Oglądalność treści youtuberów z sieci LTTM wzrosła o

30% (LTTM - największa w Polsce grupa świadcząca usługi z zakresu wideo i influencer marketingu).



Marketing offline?

Internet ułatwia wprawdzie dotarcie do konsumentów, nie należy jednak zapominać, że żyją oni w

realnym świecie i tam nawiązują najbardziej trwałe relacje – tego Covid nie zmieni!

Postaw na społeczność/ tworzenie grup online oraz wydarzenia offline

❑ Eventy – wkrótce wrócą

❑ Ambasadorzy marki – wyślij im produkt

❑ Znajdź partnera i daj jego odbiorcom zniżkę

❑ Dodawaj gratisy, wyślij gadżet, stwórz paczkę, którą sam chciałbyś dostać

❑ Sponsoring

❑ Telemarketing

❑ FB – konwersje offline

Docieramy do osób, które z Internetu nie korzystają.

Nieszablonowa akcja w realu ma większy potencjał dostrzeżenia.



Do czego dążymy poprzez działalność 

marketingową w dobie Covid?

❑ Zmiana pozycji w świadomości klienta (rozpoznawalność, wiarygodność)

❑ Identyfikowanie się konsumenta z wartościami reprezentowanymi przez markę

❑ Lojalność konsumentów

❑ Zaangażowanie nowych konsumentów 

❑ Zaistnienia na rynku B2B

❑ Wzrost zainteresowania 

❑ Pozycjonowanie w mediach 

W konsekwencji osiągamy WZROST WARTOŚCI 



Marketing sportowy jutro

Jakie wnioski i jaka przyszłość?

❑ Silna społeczność konsumentów – budowanie relacji i więzi

❑ Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja usług i oferty (dzień eventu)

❑ Ludzie chcą osiągać sukces i być z nim kojarzonym – zadbanie o sferę sportową

❑ Misja i sens istnienia organizacji sportowej (strategia marki)

❑ Różne i inne wymiary organizacji sportowej (nie tylko sportowe)

❑ AR, VR, sztuczna inteligencja – należy zacząć prace już dziś

❑ Rola lidera w organizacji (wiodąca rola silnych prezesów/menedżerów) – ścieżka edukacyjna, DNA,

jak zdobywał kompetencje, jak współpracuje w grupie



Marketing sportowy jutro

Jakie wnioski i jaka przyszłość?

❑ Rozwój skokowy dyscyplin/organizacji a cykl życia produktu (przygotowanie konsumentów).

❑ Koszt dotarcia do konsumenta za pośrednictwem klubu/dyscypliny (precyzyjny ekwiwalent).

❑ Wzrostu nakładów marketingowych w obszarze technologii, narzędzi elearningowych czy

telemedycyny.

❑ Bycie przygotowanym, dostępnym, bezpiecznym czy internetowym będą częstymi przekazami

reklamowymi.

❑ Przeniesienie eventów do wirtualnego świata.



Community marketing

Community marketing (marketing społecznościowy, social media marketing)

Marketing społecznościowy to strategia angażowania odbiorców w aktywną, nieinwazyjną perspektywę i

rozmowę z klientem.

Łączy działania charakterystyczne dla marketingu szeptanego (buzz marketing) jak i marketingu

wirusowego (viral marketing).



Community marketing

❑ Widzimy siłę społeczności, kiedy jest słuszna idea / produkt.

❑ Digitalizacja biznesu w każdym możliwym obszarze, a wydatki marketingowe skoncentrować na

efektywnym marketingu online.

❑ „Marketing wirusowy” głównym trendem (przynajmniej pierwszej połowy) 2020 roku.

❑ Kluczową rolę w skuteczności będzie odgrywało precyzyjne targetowanie reklam z uwzględnieniem

grup, do których do tej pory trafialiśmy poprzez media tradycyjne, umiejętność dopasowania

komunikacji do aktualnego nastroju społecznego.



Content marketing

Content marketingiem nazywamy działania promocyjno-reklamowe, które nie namawiają

bezpośrednio do zakupu danego produktu bądź usługi.

Marketing treści wykorzystuje wszystkie możliwe formaty treści, które mają charakter poradnikowy i

edukacyjny.



Media społecznościowe

Cel prowadzonych działań? Gdzie jest nasz odbiorca? Co chcesz osiągnąć dzięki mediom

społecznościowym w krótki okresie i w długim ?

Po co prowadzę fanpage FB, TikTok….?

❑ zdobyć zasięgi i wywołać zaangażowanie

❑ przyjście na mecz?

❑ zdobyć widzów

❑ bo ktoś zapłaci za reklamę

❑ żeby zdobyć kasę i rozwijać dyscyplinę

Media społecznościowe wymagają poświęcenia!



KONWERSJA  – jest to określone, oczekiwane działanie wykonane przez odbiorcę, 

potencjalnego klienta w odpowiedzi na skierowaną do niego kampanię reklamową w 

internecie czy działania SEO. Inaczej konwersja zachodzi, gdy ktoś wykona ważną dla 

Twojej firmy czynność (np. dokona zakupu, wypełni formularz rejestracyjny)



Media społecznościowe

❑ Tworzenie zamkniętych grup FB, na Messengerze i setki innych rozwiązań tego typu.

❑ Współpraca z innym podmiotem, aby wzajemnie się podbudować? Jeśli tak, koniecznie o tym

informujmy. Połączmy siły.

❑ Dzięki dobrej strategii np. contentowej organizacje mogą zyskać fanów i klientów, którzy jeszcze

bardziej przyzwyczają się do zakupów online i będą popierać markę.

❑ Pracujesz na przyszłe efekty.

❑ Reprezentant Polski – budowanie jego marki i zasięgów (influencer).



Snapchat, Instagram, Facebook Live, TikTok

Według badania firmy Cisco w 2020 roku ponad 80% aktywności 

online będzie związany z oglądaniem, udostępnianiem czy 

komentowaniem kontentu w formie wideo. 



Instagram

• 72% użytkowników deklaruje wzrost chęci
zakupu produktu, który zobaczyli na
udostępnionym w aplikacji zdjęciu

• 38% przebadanych często kupuje produkty
znalezione na Instagramie



eSport

• 3 na 10 Polaków grało kiedykolwiek w

jakąś grę online lub ją oglądało

• Czym młodsi ludzie tym częściej

mają styczność z grami online, ale potencjał

rozciąga się do osób do 40 roku życia

• W grupie osób które miały styczność z

grami online co czwarty badany grał lub

oglądał gry w ostatnim tygodniu

• Średnio te osoby spędzają z grami online 6

godzin i 15 minut tygodniowo – czyli

prawie godzinę dziennie

Źródło: Kantar Millward Brown







Inbound marketing

Inbound Marketing to tzw. aktywny

marketing przychodzący, skupia się on

na działaniach w Internecie mających na

celu bycie odnalezionym przez klientów.

W uproszczeniu obejmuje trzy główne

obszary: marketing w wyszukiwarkach,

blogi, media społecznościowe.



Inbound marketing

• zmienić myślenie o pozyskiwaniu klientów przez tradycyjną reklamę na rzecz takich

działań, które sprawią, że firma zostanie samodzielnie odkryta przez potencjalnego klienta

• marketerzy powinni porzucić postawę osób, które chcą coś sprzedać, a zamiast niej

wyrobić w sobie chęć wzbudzenia sympatii do marki i zainteresowania tym, co organizacja

reprezentuje.





Inbound marketing

Narzędzia przyciągające

(attract tools)

Narzędzia angażujące

(engage tools)

Narzędzia satysfakcjonujące 

(delight tools)

•Reklamy Google i Facebook Ads

•Video

•Blogowanie

•Social Media

•Strategia contentowa

•Przepływ leadów

•Email marketing

•Zarządzanie leadami

•Boty konwersacyjne

•Marketing automation

•Mądry content

•Email marketing

•Konwersacje inbox

•Raportowanie atrybucji

•Marketing automation



Inbound marketing

• Zacznij od strategii marketingowej – określ, jaka jest Twoja misja, wizja, cele firmy

• Określ kto jest twoim odbiorcą – wiek, płeć, jak zachowuje się w internecie, jakich informacji 

poszukuje

• Przygotuj odpowiednią stronę docelową – ułatwiając kontakt, wysłanie zapytania, prosty zakup

• Twórz wartościowe treści, uzupełniaj je o materiały graficzne lub wideo

• Pamiętaj o marketingu, dobrej treści trzeba pomóc, należy je promować poprzez różne kanały, np. 

media społecznościowe, fora tematyczne i branżowe

• Konwersja – to odpowiednia szansa na zbieranie leadów

• Pielęgnuj powstałe leady i spraw, że staną się Klientami

• Analizuj i udoskonalaj proces oraz modyfikuj go do nowych realiów



Inbound marketing

Inbound Marketing to strategia marketingowa, której sukces opiera się na podejmowaniu takich działań

w Internecie, by potencjalni klienci sami znaleźli to, czego szukają. Idea ta łączy elementy marketingu

internetowego w taki sposób, by zaangażować klientów, w działania marketingowe i tym samym

zwiększyć ich lojalność wobec marki.

Cztery podstawowe filary Inbound Marketingu to:

❑ statystyki strony

❑ przywiązanie do marki

❑ konwersja

❑ mierzenie efektywności.

chęć wzbudzenia u innych sympatii do marki i zainteresowania tym, co organizacja 

reprezentuje.



Konsument w sporcie



Kibic = konsument

❑ Tym, co odróżnia kibica sportowego od zwykłego klienta, jest niespotykany stopień lojalności.

❑ Angielskie badania (MINTEL) wykazały, że niemal 80% fanów pozostaje wiernych do końca życia
klubowi, któremu zaczęli kibicować w wieku mniej więcej 8 lat.

❑ Przywiązanie większe niż w innych branżach powoduje, że odebranie kibiców konkurencji nie jest
najistotniejsze.

❑ Elementem kluczowym staje się zbudowanie jak najbliższych relacji z kibicem.

❑ Współczesny klub sportowy to nie tylko arena rozgrywania widowisk, ale także miejsce integracji
sympatyków klubu.

❑ Wpływ marek globalne klubów sportowych na lokalne społeczności.



Empatia rynkowa 

❑ Zrozumienie kibiców ich emocji i zniecierpliwienia (komunikacja wartości, kibice wierzą tym, co mają

twardy kręgosłup).

❑ Budowanie wizerunku sportowca/drużyny - wartości jakie reprezentuje zawodnik, identyfikowanie się

z klubem, organizacją.

Nie poddawaj się modom – krótkookresowym trendom w budowaniu marki.

Nie buduj wielkości nie mając argumentów, bo kibic prędzej czy później powie: „sprawdzam”.



Konsument w dobie Covid-19

❑ Zrozumienie emocji konsumentów, analiza ich potrzeb oraz postaw – nic nowego

❑ Pamiętajmy o tym, żeby zapytać jak się czują, co jedli na obiad i jak im się pracuje

❑ Zmieniamy się jako społeczność – ludzie są często zagubieni

❑ Nowe technologie nie opanują całkowicie życia – aktywność zawsze będzie ważna, będziemy

szanowali czas, wykorzystywali lepiej i efektywniej

❑ Podejmowanie przez konsumenta decyzji emocjami. Jak dotrzeć do serc kibiców?

❑ Mocno zmieniają nawyki konsumenckie, a część z nich zmieni się trwale!

❑ Dane z rynku chińskiego wskazują, że blisko 84% badanych podczas kryzysu spróbowało nowej

usługi/produktu po raz pierwszy!

❑ Ścieżka klienta – gdzie go możemy dotknąć (touchpoint)

❑ Technologia będzie integrowała kibiców na stadionie i poza nim

❑ Konsumenci oczekują, że będziesz o nich zabiegać i zrobisz na nich wrażenie.

❑ Chcą poczuć się docenieni, nie możesz ich więc traktować jak chodzące bankomaty.



❑ Chcą poczuć więź z marką i jest to dla nich ważniejsze od samej transakcji.

❑ Musisz wrócić do podstaw i spróbować pokazać użytkownikom jej ludzkie oblicze.

❑ Edukacja swoich klientów i potencjalnych klientów, podkreślenie odpowiedzialnych postaw,

solidarności.

❑ Jeszcze bardziej być w dialogu z odbiorcą – dialogu empatycznym i uważnym. I wyciągać wnioski z

wiedzy o odbiorcy. Go slow to go fast.

❑ Nie poddawaj się oczywistym trendom, bo one szybko nudzą się odbiorcom. Jeżeli pojawia się fala

wpisów dotyczących kibicowania online, komunikuj np. „Co jako pierwsze zrobisz po powrocie na

stadion/hale?”.

❑ Konsumenci zaczynają się adaptować do nowej rzeczywistości.

❑ Pamiętaj, żeby zawsze być szczerym – to uniwersalna zasada, nie tylko w czasach kryzysu.

Konsument w dobie Covid-19



❑ Kluczowe: wiedza, zrozumienie i empatia.

1. Tworzenie profili klientów (np. w postaci raportów, person), stworzenie typologii – chociażby w

oparciu o dane sprzedażowe, statystyki.

2. Badanie uwzględniające kontekst, w jakim znajdują się teraz konsumenci: kontekst czasu, zajęć,

oszczędności, dzieci na głowie itd. Koniecznie należy uwzględnić nie tylko elementy deklaratywne

(co mówią), ale też poza deklaratywne (jak się zachowują).

Idealny czas na badania i analizy. Reakcje odbiorców będą się zmieniać w czasie.

Konsument w dobie Covid-19





Kibic = konsument



Kibic = konsument



Kibic = konsument



Kibic = konsument



Kibic = konsument



Jak zrozumieć swoich klientów? Krok 1

❑ Spotkaj się z innymi specjalistami ds. marketingu i współpracownikami ds. sprzedaży, aby osiągnąć 

wspólny punkt widzenia w określeniu grupy docelowej.

❑ Rozmawiaj i zdobywaj informacje od różnych osób. Zrób burzę mózgów z pracownikami 

z różnych szczebli. Poznaj swoich klientów tak mocno jak tylko jest to możliwe.

❑ Uzgodnij z zespołem kryteria wymagane do zakwalifikowania użytkownika jako lead MQL –

którego użytkownika określimy jako MQL, a którego jako zwykły lead? Wiedza zespołu może okazać 

się naprawdę użyteczna!

MQL – Marketing Qualified Lead, czyli osoba, która do której mamy dane kontaktowe i jednocześnie 

przeszła ona wstępną kwalifikację i została uznana za potencjalnego klienta.



Jak zrozumieć swoich klientów?

Stwórz jak najbardziej rzeczywiste persony – opisz klientów tak jakby byli to prawdziwi ludzie, a nie 

wyimaginowane awatary.

Skorzystaj z przykładów i historii z życia wziętych, aby opisać odbiorców. 

Jakie są ich zainteresowania i motywacje? Z jakich mediów korzystają, co konsumują i co robią w 

świecie online?



Jak zrozumieć swoich klientów? Krok 2

Analiza lejka sprzedażowego - to model, który zna większość sprzedawców. Wiemy, że każdy etap

odpowiada różnym stadium potrzeby, od wstępnego zainteresowania do konwersji i lojalności.

Każda organizacja jest inna i dlatego ważne jest, aby ocenić, jak działa lejek w Twojej organizacji. W 

jaki sposób potencjalni klienci i klienci korzystają z Twojej marki i co to oznacza dla każdego etapu 

ścieżki?

Jednym z przydatnych narzędzi jest analiza zachowań w Google Analytics. Nie daje to pełnego 

obrazu, ale może dać wyobrażenie o tym, jak użytkownicy angażują się w treści i strony internetowe na 

różnych etapach.



Jak zrozumieć swoich klientów? Krok 2



Jak zrozumieć swoich klientów? Krok 3

Wykonaj audyt contentu - Duża część opracowywania strategii inbound marketing obejmuje przegląd i

kontrolę tego, co już robisz. Wiedząc gdzie jesteś, możesz zaplanować dalszą drogę.

❑ Oceń jakość i skuteczność treści

❑ Zidentyfikuj luki w treści

❑ Popraw user experience – zadbaj o czytelne i atrakcyjne graficznie przedstawienie tekstu. 

Tekst w internecie to nie książka!

❑ Popraw optymalizację pod SEO

❑ Zwiększ wydajność treści – popraw czas ładowania się strony i grafik



Jak zrozumieć swoich klientów? Krok 4

Audyt kampanii - Podczas gdy kontrola treści sprawdza, w jaki sposób treść jest wykorzystywana w

różnych kanałach, kontrola kampanii bardziej całościowo analizuje zbiorczą skuteczność działań. Audyt

kampanii pomaga zebrać insighty, które przydadzą się do ulepszenia strategii marketingu

przychodzącego.

❑ Jakie elementy kampanii wyróżniały się/działały poniżej oczekiwań?

❑ Jak kampania działała w porównaniu do celów?

❑ Jak docelowi odbiorcy zareagowali na kampanię?

❑ Jakie lekcje/spostrzeżenia można wykorzystać w przyszłych kampaniach?

❑ Czy były jakieś opinie od kolegów i interesariuszy?



Jak zrozumieć swoich klientów? Krok 5

Zdefiniuj swoją propozycję wartości – USP contentu

Poprzednie cztery etapy oferują kompleksową analizę sytuacji. Dzięki nim będziesz miał dobry pogląd

na:

❑ Twoich odbiorców docelowi – ich główne punkty styku z marką i potrzeby.

❑ Jak lejek marketingowy odnosi się do Twojej marki.

❑ Jaką ilość i rodzaj treści masz w kanałach płatnych, a jaki we własnych oraz pozyskanych

(darmowych zewnętrznych).

❑ Jak przebiegały poprzednie kampanie i jakie wnioski można wykorzystać w przyszłych kampaniach.



Jak zrozumieć swoich klientów? Krok 6

Przejdź do planu rynkowego

1. Kalendarz treści - spowoduje to rozbicie tematów, pomysłów i tytułów treści na uporządkowany

kalendarz działań. Zanim zaczniesz burzę mózgów, odpowiedz na następujące pytania:

❑ Co staramy się osiągnąć i jak to się zgadza z głównymi celami/zadaniami/celami biznesowymi?

❑ Jakie historie chcemy opowiedzieć i jak sprawić, by były odpowiednie dla naszej grupy docelowej?

❑ Jaki jest profil naszych klientów docelowych i na jakie typy treści najlepiej odpowiadają?

Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci opracowywać pomysły, a po zakończeniu burzy mózgów

uporządkować pomysły w kalendarz działań



Jak zrozumieć swoich klientów? Krok 6

Przejdź do planu rynkowego

2. Plan promocyjny - powinien zatem opierać się na kalendarzu treści i szczegółowo opisywać, w jaki

sposób każdy kanał będzie wykorzystywany do promowania treści, w którym momencie kampanii i

przez jaki okres czasu



Jak zrozumieć swoich klientów? Krok 7

Ramy pomiaru

Ostatnim etapem strategii przychodzącej jest zdefiniowanie podejścia do pomiarów i analiz. Ważne jest,

aby zgodzić się na to wcześnie, abyś wiedział z wyprzedzeniem, jak będziesz mierzyć aktywność,

raportować wyniki i zbierać informacje, aby dokonać optymalizacji.



Rynek docelowy 

Po segmentacji rynku według jednej lub kilku podstaw, wybierany jest rynek docelowy. Wybór tego rynku to 

decyzja, który segment pozwoli organizacji najbardziej skutecznie i efektywnie osiągnąć cele 

marketingowe.



Ścieżka konsumenta – touchpoint



Ścieżka klienta i możliwe scenariusze



Touchpoint

„Nie kupuj tego produktu/usługi bo mój brat tam pracuje i mówi, że nie warto”.

Touchpoint jest to miejsce bądź sytuacja, w której niedoszły lub obecny konsument styka się z daną

marką przed, w trakcie lub po czynności zakupu.

Jaką personą jest nasz obecny lub potencjalny klient?

❑ Trzeba wejść w jego buty i zastanowić się nad tym:

- jak przemieszcza się w trakcie dnia (czy dużo jeździ po mieście),

- z jakich mediów korzysta,

- czy jest entuzjastą nowych technologii (często korzysta ze smartfona)

- preferencje spędzania wolnego czasu?

Obecnie jest ponad 200 możliwych touchpointów.



Touchpoint

• Miejsca styku pomiędzy klientem a marką (telewizja, reklama outdorowa, w prasie, baner na stronie

WWW, reklama Google).

• Mniej zauważalne, a równie ważne: obsługa klienta, pracownicy firmy, komentarze w serwisach

społecznościowych.



Kibice w dobie Covid

❑ Usprawnienie współpracy organizacji z kibicami

❑ Zaangażowanie w mediach społecznościowych

❑ Pozyskiwanie środków

❑ Kreowanie i realizacja pomysłów 

❑ Niezależne inicjatywy

❑ Przejęcie części zadań od klubu

❑ Akcje charytatywne

❑ Silne portale, fanpage, grupy

ZAGROŻENIA???



Czy będziemy rozumieć potrzeby kibiców?



Kobiety w sporcie 



Aktywni seniorzy 

Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek. Widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu osób

starszych oraz braku oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Dotyka ludzi starych, postrzeganych jako

niepotrzebnych.

Prawie co czwarty Polak po 60. roku życia to wdowa lub wdowiec

Zjawisko singularyzacji, czyli życia w pojedynkę

Zdecydowana większość (85 proc.) Polaków po 60. roku życia jest nieaktywna zawodowo; tylko 12

proc. nadal pracuje w pełnym wymiarze godzin.

Dziś 9 mln osób w Polsce ma więcej niż 60 lat. Według prognoz do 2050 r. liczba ta ma wzrosnąć do blisko

14 mln.





Zmiany w zachowaniu
konsumentów – jak
reagować i angażować



Organizacje sportowe w 
dobie Covid-19

Zaangażowanie kibiców

Warta Poznań 

Wykorzystanie w komunikacji #WARTO. 
Które było później rozwijane w dalszych
działaniach komunikacyjnych np. 
#WARTOPYTAĆ, #WARTOROZMAWIAĆ, 
#WARTOTRENOWAĆ, 
#WARTOWIEDZIEĆ 



Organizacje sportowe w 
dobie Covid-19

Zaangażowanie kibiców

Korona Kielce

Po badaniach na obecność koronawirusa, 
niezbędnych do restartu rozgrywek, 
kielecki klub musiał czekać na wyniki
najdłużej ze wszystkich. Spuentował to 
zabawną grafiką aby wywołać reakcję u 
swoich fanów.



Organizacje sportowe w 
dobie Covid-19

Zaangażowanie kibiców

Lech Poznań

Akcja #WGÓRĘSERCA , którą klub
skierował do swoich kibiców pokazał jak
można w ciekawy sposób wesprzeć klub. 
Akcja zakładała wpłatę przez kibiców
kwoty, która automatycznie została
podwojona do wykorzystania w biletach
oraz gadżetach klubowych. 

Klub zebrał ponad 200 tys. zł



Organizacje sportowe
w dobie Covid-19
Zaangażowanie

kibiców

Trefl Gdańsk

Kibice mogli poznać listę 
ulubionych utworów zawodników. 



Organizacje sportowe
w dobie Covid-19
Zaangażowanie

kibiców

Trefl Gdańsk

Znalazł również pole reklamowe jak
poprzez zabawę z kibicami zrealizować
część świadczeń sponsoringowych.



PGE Skra Bełchatów

Podczas gdy wszyscy komunikowali w swoich
social mediach akcję #zostańwdomu PGE Skra
Bełchatów postawiła na skojarzenia i rozpoczęła
akcję #ZOSTAŃWULU, kibice klubu bardzo dobrze
zareagowali na takie działania komunikacyjne

Organizacje sportowe w 
dobie Covid-19

Zaangażowanie kibiców



Organizacje sportowe w 
dobie Covid-19
Zaangażowanie
kibiców

PGE Skra Bełchatów

Kiedy coraz więcej osób interesowało się
esportem i graniem w wirtualne gry PGE 
Skra Bełchatów ponownie zaskoczyła
swoich kibiców, którzy mogli zamówić u 
jednego ze sponsorów dedykowane pady
do gry z identyfikacją wizualną klubu.



Organizacje sportowe w 
dobie Covid-19
Zaangażowanie

kibiców

PGE Skra Bełchatów i inne kluby
siatkarskie

Kluby postanowiły dostarczyć swoim
kibicom wirtualnych wrażeń, dlatego został
zorganizowany wirtualny turniej, którego
zwycięzcą okazał się Skra Bełchatów



Organizacje sportowe w dobie Covid-19
Zaangażowanie kibiców

Polski Związek Lekkiej Atletyki

Związek wprowadził cykliczne pytania
do swoich sportowców, którzy
odpowiadali na różne zadawane
pytania przez internautów. Była to 
również świetna okazja do realizacji
świadczeń dla sponsorów. 



Organizacje sportowe w dobie Covid-19
Zaangażowanie kibiców

Polski Związek Lekkiej Atletyki

Związek w czasach kiedy nie
odbywały się wydarzenia sportowe
postanowił podziękować w mediach
społecznościowych swoim
sponsorom, że nadal ich wspierają.



Organizacje sportowe w 
dobie Covid-19

Zaangażowanie kibiców

Sport Australia

Sport Australia opracowała zestaw
narzędzi Return to Sport, który zawiera
pakiet zasobów, które pomagają
organizacjom sportowym przygotować się
do wznowienia szkolenia, zawodów i
programów w sposób bezpieczny, 
odpowiedzialny i obarczony niskim
ryzykiem.



Organizacje sportowe w 
dobie Covid-19

Zaangażowanie kibiców

X-kom Ago

Drużyna esportowa wykorzystała fakt, że
większość osób siedzi i pracuje w domu. 
W związku z tym zapytała swoich fanów
jakie krzesło oni mają, przy okazji
promująć fotele gamingowe swojego
partnera głownego. 



Poznaj swoich klientów bliżej - rola badań i analiz 



Badania marketingowe

❑ Do jakiego konsumenta się zwracam? 
❑ Co chcę mu zakomunikować? 
❑ Jakie dodatkowe korzyści mogę mu 

zaproponować jako organizator?

A przede wszystkim czy wiem:

❑ Kto kupuje?

❑ Co kupuje?

❑ Kiedy kupuje?

❑ Gdzie kupuje?

❑ Jak często kupuje?

❑ Dlaczego kupuje?

❑ Ile kupuje?



Procedura badań marketingowych

1. Określenie problemu badawczego i celu badania
2. Wybór metody badawczej
3. Przygotowanie narzędzia do badania
4. Zdefiniowanie zakresu podmiotowego przestrzennego i czasowego
5. Badania pilotażowe
6. Badania właściwe
7. Przetwarzanie i analiza danych źródłowych
8. Przygotowanie raportu
9. Prezentacja wyników



Najbardziej pożądane obszary badań marketingowych

w sporcie według zachodnich standardów:

❑ Badania dotyczące zmiany postrzegania marki przez konsumentów.

❑ Badania zachowań kibiców-konsumentów.

❑ Mierzenie obecności w mediach, w tym internetowych.

❑ Badanie wpływu sponsoringu na zmianę zachowań konsumentów firmy.

❑ Badanie dotyczące wpływu gwiazd sportu lub marek sportowych wykorzystanych w kampanii

promocyjnej na wyniki sprzedażowe.



Jak przeprowadzić badania w 3 krokach

1. Określenie problemu badawczego

Najczęściej sprowadzany do formy jednego lub kilku pytań badawczych, które staną się jasnym i

prostym celem, wyznaczającym ramy dla kolejnych kroków.

Problem badawczy może dotyczyć np. tego, czy warto wprowadzać nowy produkt na rynek, z czego

wynika zmniejszone zainteresowanie obecnym asortymentem czy też jak skonstruować strategię

marketingową, która uwzględni dotarcie do określonej grupy docelowej w odpowiednim czasie i koszcie.



Jak przeprowadzić badania w 3 krokach

2. Formułowanie hipotez

Każde badanie (również naukowe) rozpoczyna się od sformułowania hipotez, które następnie próbuje

się sfalsyfikować bądź potwierdzić. O kształcie hipotezy można zadecydować na podstawie bieżących

sygnałów z rynku, informacji z działów sprzedaży i obsługi klienta lub opierając się na historycznych.



Jak przeprowadzić badania w 3 krokach

3. Opracowanie planu badań

Plan badań musi uwzględniać przeprowadzenie kolejno badań poszukiwawczych, opisowych i przyczynowo-

skutkowych, a więc odpowiednio:

❑ Potwierdzenie poprawności sformułowanych hipotez i problemu badawczego

❑ Opisanie zjawisk i procesów

❑ Wyjaśnienie badanej sytuacji i określenie związków przyczynowo-skutkowych

W ten sposób, uzyskujemy pełen obraz sytuacji i podejmując decyzje związane z rynkową obecnością marki, 

minimalizujemy ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji.



Badania rynku i ich wpływ na proces zarządzania 

wizerunkiem organizacji sportowej

Badania wizerunku organizacji prowadzone są za pomocą metod ilościowych (sondaże) oraz

jakościowych (głównie wywiady grupowe).

Pierwszym założeniem, które powinniśmy przyjąć jest to, że wizerunkiem firmy jest jej odbicie

funkcjonujące w świadomości przedstawicieli grup społecznych wchodzących w skład otoczenia

firmy.

Przyjmijmy zatem, że głównym celem komunikowania się z rynkiem, czyli procesu, który

profesjonalnie nazywany jest public relations, jest stworzenie pożądanego wizerunku firmy.



Co ludzie myślą o organizacji?

Określ obraz firmy Zanotuj

1. Rzeczywisty

Jak widzą nas inni?

Wyniki badań otoczenia

2. Lustrzany

Jak my widzimy siebie?

Wyniki badań pracowników firmy

3. Pożądany. Docelowy

Jak powinni widzieć nas inni i jak chcielibyśmy widzieć siebie?

Koncepcja docelowa (cel długookresowy)

4. Optymalny = Realny

Jaki realny wizerunek możemy stworzyć w obecnej sytuacji, jako 

swoisty rodzaj kompromisu pomiędzy wspomnianymi powyżej 

rodzajami?

Optymalny kompromis pomiędzy 

koncepcją docelową a realną



Czego oczekują sponsorzy w dobie Covid?



Czego oczekują sponsorzy?

❑ Dowodu, że rozumiesz biznes, cele i potrzeby firmy

❑ Dopasowania oferty do firmy i marki

❑ Partnerskiej relacji

❑ Efektywnej platformy sponsoringu

❑ Odzwierciedlenia wartości marki

❑ Spojrzenia oczymy kupującego, a nie sprzedającego



Zasady efektywnej współpracy ze sponsorami

❑ profesjonalna oferta

❑ realna wycena usług

❑ ustalenie celów

❑ stała współpraca i kontrola realizacji warunków umowy

❑ długofalowy program

❑ wsparcie sprzedaży

❑ raportowanie 

❑ działania nieformalne

❑ uczciwość i zaufanie



Czego sponsorzy nie akceptują?

❑ Standaryzowanych ofert wysyłanych na zasadzie książki telefonicznej

❑ Braku związku oferty ze strategią marki

❑ Sztywnego podejścia do ceny i pakietów sponsorskich

❑ Zawyżonych oczekiwań finansowych

❑ Podejścia „pieniądze za logo”

❑ Stereotypowego podejścia do sponsoringu



NABYCIE PRAW

POKAZANIE MARKI

BYCIE OBECNYM

MIERZENIE WARTOŚCI 
MEDIALNEJ

AKTYWACJA PRAW

KOMUNIKOWANIE

WARTOŚCI MARKI

BYCIE ODPOWIEDNIM

MIERZENIE WYNIKÓW

BIZNESOWYCH



Audyt działalności sponsoringowej

• Pozwala na efektywne biznesowo planowanie, realizację oraz pomiar efektów działań w zakresie 

komunikacji sportowej. 

• Dostarcza miarodajnych wyników dotyczących potencjału danej dyscypliny w odniesieniu do grupy 

docelowej oraz wizerunku marki. 

• Raport umożliwi dobór odpowiednich narzędzi do realizacji strategii i ciągłe monitorowanie efektów 

działań.



Co się może zmienić?

• Przejmowanie pakietów przez inne podmioty po niższej cenie 

• Niechęć przed kojarzeniem ze sponsoringiem

• „Nadużywanie” argumentu Covid-19 aby zakończyć współpracę lub odmówić sponsoringu

• Kreatywny, sprytny sponsoring 

• Wykorzystanie faktu pozostanie z klubem/dyscypliną, jednak w dłuższej perspektywie rozwiązanie 

umowy 

• Jeszcze większa rola sponsoringu politycznego, rodzinnego i historycznego

• Zmienią się strategie globalne wielu marek 

• Firma będzie oczekiwała informacji jakim kanałem i na co zostały wydane środki  



Elementy charakterystyczne związane z pomiarem sponsoringu sportowego w Polsce

Wnioski dotyczące ewaluacji sponsoringu

• nastawienie głównie na obliczanie wartości 

ekspozycji medialnej

• badania po zakończeniu projektu, a nie przed jego 

rozpoczęciem i w trakcie

• cele sponsoringu są zazwyczaj nieokreślone lub 

niepełne, a przez to ich efekty są trudne do zmierzenia



Elementy charakterystyczne związane z pomiarem sponsoringu sportowego w Polsce

Wnioski dotyczące ewaluacji sponsoringu

• ROO – zwrot z ustanowionych celów*, a nie ROI

• Dokonywanie badań przed przystąpieniem do projektu

• Badania dotyczące zmiany postrzegania marki przez konsumentów

• Badania zachowań kibiców-konsumentów

• Mierzenie obecności w mediach internetowych 

Europejskie Stowarzyszenie Sponsoringu (ESA - European Sponsorship Association) proponuje firmom, by w ewaluacji 

projektów skupiły się na mierzeniu ROO (zwrotu z ustanowionych celów), a nie ROI (zwrotu z inwestycji).

*ROO (return on objectives), a nie ROI. 

Mówiąc o ROI zakładamy konieczność osiągnięcia zwrotu finansowego, podczas gdy maksymalizacja wartości sponsoringu 

niekoniecznie musi się z tym wiązać.

Ewaluując program sponsorski zgodnie z ROO, sprawdzamy zatem czy osiągnęliśmy założone cele projektu np. w 

kontekście wzrostu rozpoznawalności czy zmiany nastawienia do marki, a nie tylko ROI (choć oczywiście może to być jednym z 

celów).



Jak współpracować ze sponsorami w czasach Covid-19

1. Bądź szczery

Sponsorzy i partnerzy zdają sobie sprawę z ogromnego wpływu COVID-19 na branżę sportu, więc

staraj się być bezpośredni i szczery w rozmowach z nimi. Informuj dokładnie, jakie są Twoje plany, w

tym, czy zdecydowałeś się opóźnić swoje wydarzenie, czy przenieść je online, i zawsze utrzymuj je na

bieżąco w miarę rozwoju wydarzeń.

Prawdopodobnie przekonasz się, że są pozytywnie nastawieni do twojej sytuacji i rozumieją twoje

problemy. Sponsorzy chętnie również pomogą organizacją opracować najlepsze działania aby korzyści

uzyskały dwie strony tej współpracy.



Jak współpracować ze sponsorami w czasach Covid-19

2. Odkryj alternatywy

Wyjaśnij sponsorom, że Twoje wydarzenie czy zaplanowane działania nie zostały trwale odwołane, ale

że zostało po prostu przełożone, dopóki nie będziesz mógł go bezpiecznie uruchomić lub zorganizować

się w innym formacie.

Jasno określ, w jaki sposób ich wkład zostanie wyceniony i doceniony w dalszej kolejności, i pracuj

razem z nimi, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron. Jeśli planujesz teraz

zorganizować wydarzenie online, zastanów się, w jaki sposób mogą ci w tym pomóc. Istnieje możliwość,

że sponsorzy mogą nie być w stanie współpracować z Tobą w późniejszym terminie lub z powodu

zmieniających się okoliczności.



Jak współpracować ze sponsorami w czasach Covid-19

3. Podkreśl zalety sponsorowania

To także dobry czas, aby przypomnieć partnerom i sponsorom o korzyściach płynących ze współpracy z

Tobą. Na przykład Twoje wydarzenie może zwiększyć widoczność marki i pomóc im w generowaniu

skutecznych leadów. Rozmowy te są nie tylko produktywne i pozytywne, ale także przyczynią się do

umocnienia relacji w przyszłości.

Jedną z pierwszych rzeczy, o które możesz zapytać sponsora, jest: Co możesz dodać do pakietu

sponsorskiego, aby uatrakcyjnić ofertę i podziękować im za cierpliwość i wsparcie?



Jak współpracować ze sponsorami w czasach Covid-19

4. Kontynuuj komunikację

Możesz być narażony na wiele nieoczekiwanych prac z powodu koronawirusa. Ważne jest jednak, aby

priorytetowo traktować komunikację ze sponsorami, aby byli świadomi sytuacji.

Rozmawiając ze sponsorami przez e-mail lub telefon, staraj się zachować pozytywne nastawienie tam,

gdzie to możliwe i nie ukrywaj przed nimi informacji.



Jak współpracować ze sponsorami w czasach Covid-19

5. Poświęć czas na „nowy plan”

Pomyśl o kryzysie jako o dodatkowym czasie na ponowną możliwość pozyskania sponsora. Niestety nie

wszyscy sponsorzy zostaną z Tobą, dlatego nie trać czasu i już teraz zweryfikuj swoją ofertę

sponsoringową i zacznij prowadzić działania sprzedażowe aby wyprzedzić inne organizacje.

Zastanów się nad pakietami sponsoringowymi, które przygotowałeś, i sprawdź, w jaki sposób możesz

ulepszyć swoją ofertę, aby uczynić ją bardziej atrakcyjną dla przyszłych sponsorów - w odniesieniu do

przełożonego wydarzenia i przyszłych wydarzeń.



Jak współpracować ze sponsorami w czasach Covid-19

6. Wesprzyj ich działania, szukaj rozwiązań

• Pomóż w udrożnieniu łańcucha dostaw (wykorzystaj kontakty)

• Wesprzyj działania sprzedażowe

• Zaproponuje alternatywne formy promocji/aktywizacji sponsoringu



Pozyskanie nowych sponsorów - przygotowanie

Proces sprzedaży Proces podejmowania decyzji Cele marketingowe

Nowe oddziały Portfolio marek Konsumenci

Osoba decyzyjna Historia sponsoringu Rynki docelowe

Istotne mediaNowe produkty Konkurenci

Pozycjonowanie markiBudżet marketingowyCele i założenia 



Cele biznesowe a 
sponsoring





PILSNER URQUELL

Official Beer Of Czech Golf



Możliwe kanały rynkowe

Pozostali 
odbiorcy

Klienci

Pracownicy

Marka

Promocja sprzedaży

Materiały POS

Direct marketing

Reklama

PR
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Aktywacje – dotarcie do pracowników

PLATFORMA SPONSORINGOWA

REKRUTACJA MOTYWACJA ZATRZYMANIE

Ćwiczenia z przeprowadzenie rozmów 

rekrutacyjnych
Szkolenia Eventy rodzinne

Zachęcanie Programy wynikowe Drobne prezenty na biurka

Ochrona zdrowia 

i bezpieczeństwo
Budowanie zespołu Komunikacja wewnętrzna

Kampania reklamowa wokół rekrutacji Konferencje pracownicze Konkursy

Uczestnictwo 

w eventach
Merchandise



Aktywacje – Angażowanie grupy odbiorców B2B

PLATFORMA SPONSORINGOWA

WYSTRÓJ KOMUNIKACJA KORPORACYJNA SPRZEDAŻ

Fasada budynku Połączenia oczekujące Marketing produktu

Recepcja Listownik firmowy Account management

Windy i korytarze Raport roczny Wystawy

Salki konferencyjne Strona WWW Działania

Konferencje Zachęcanie do zakupów

Corporate Hospitality

Media społecznościowe



Aktywacje – Punkty styku z klientem 

PLATFORMA SPONSORINGOWA

KLIENCI DETALICZNI KOMUNIKACJA INNE

Dekoracje szyb Media społecznościowe Wystawy

Elementy wystawowe na półkach Reklama Eventy

Pracownicy Katalog Działania posiadaczy praw

Salki konferencyjne Strona WWW Public Relations

Punkt Informacyjny iTV Agenci, przedstawiciele

Call Centre

Połączenia oczekujące



"Sprytny sponsoring"



Specyfika sponsoringu sportowego

Każde przedsiębiorstwo powinno starać się być lepsze od konkurencji lub inne od 

konkurencji (M. Porter)

Firma

„Sprytny” sponsoring

Ważna jest technika, a nie siła



Zasady „sprytnego sponsoringu”

1. Widzieć więcej (wiedza jako kapitał)

2. Wykorzystywać zmiany (innowacyjność)

3. Kontrolowane ryzyko (umiejętność przewidywania)

4. Koordynacja działań (zero improwizacji)

5. Wyraźny wizerunek 

6. Współpraca (działanie w grupie, np. współpraca pomiędzy sponsorami, 

organizacjami sportowymi)



Polski Związek Wędkarski

• Mistrzostwa Polski w wędkarstwie podlodowym

• Gruntowe Mistrzostwa Polski 

• Ogólnopolskie zawody spławikowe – eliminacje do 

Grand Prix Polski na 2018 rok

• Około 130 kół + kluby wędkarskie 



Fishing League Worldwide



Sponsoring a lokalna konkurencja



Umowa o wspólnym sponsoringu (ang. Co-op sponsorship) zakłada udział więcej niż jednego
sponsora, którzy będą wspólnie wykorzystywać możliwości jakie daje sponsoring i promotional
licensing.

Wspólny sponsoring jest opłacalny i wykonalny z kilku powodów:

• Pozwala firmom dzielić się kosztami sponsorskimi.

• Umożliwia promocję wielu produktów, niekoniecznie powiązanych ze sobą, np. Budweiser i Eagle
Snacks.

• Umożliwia firmom wykorzystać dotychczasowe powiązania biznesowe, np. Coca-Cola i McDonald’s.

• Ułatwia nawiązanie dalszej współpracy.

• Tworzy okienka (ang. pass-through opportunity), zwykle obejmujące sieci sklepów spożywczych, które
decydują się na sponsoring, a część (czasem całość) kosztów i zysków przekazują firmom
wystawiającym produkty na ich stoiskach, np. sieć sklepów spożywczych Stop & Shop zdecydowała się
na umowę sponsorską z University of Connecticut i przerzuciła koszty na barki Pepsi, FritoLay i Wonder
Bread.

Możliwość wspólnego sponsoringu



Organizacje sportowe
w dobie Covid-19
Zaangażowanie

kibiców

Polonia Bytom vs Ruch Chorzów

Wspólna akcja dwóch klubów, gdzie kibice mogli zakupić wirtualne
bilety meczowe



Sponsoring a lokalna konkurencja

• Brazylijski bank Banrisul od lat jest sponsorem dwóch lokalnych konkurentów: Gremio Porto Alegre i 
Internacional Porto Alegre. Celem firmy jest budowanie identyfikacji z mieszkańcami regionu Rio 
Grande de Sul jako „ich banku”.



Exit strategy (strategia wyjścia ze 

sponsoringu)



Exit strategy – strategia wyjścia  

Co wpływa na decyzję o exit strategy przez firmę: 

- Ograniczenie rozwoju związane ze współpracą

- Negatywny odbiór podmiotu sponsorowanego co przekłada się na wizerunek firmy

- Kryzys podmiotu sponsorowanego 

- Złe dopasowanie firmy do dyscypliny sportowej 

- Ograniczenia w dotarciu do innych konsumentów 

- Nowa strategia firmy 

- Zmiana wizerunku organizacji 

- Wybór innego podmiotu sponsorowanego 



Exit strategy – strategia wyjścia  

Jak wieloletnią współpracę i zainwestowany czas w kreowanie wizerunku nie stracić w 

procesie wyjścia ze sponsoringu? Należy dobrze się do tego przygotować. Poniżej kila 

elementów, o których trzeba pamiętać:

• Odpowiedni czas na zakomunikowanie wyjścia – warto ten proces zaplanować w czasie. Zbyt 

gwałtowne i szybkie komunikaty mogą zostać źle odebrane, tym samym przeważyć na całej 

dotychczasowej współpracy i osiągniętych wspólnych sukcesach. 

• Współpraca ze sponsorowanym – ogłoś wspólnie z podmiotem sponsorowanym decyzję o 

zakończeniu współpracy. Obecność dwóch stron przekłada się na wizerunek pokojowego rozstania 

i zaprzestania współpracy. 

• Zaplanuj komunikaty prasowe – nie pozwól aby inni informowali jako pierwsi o twojej decyzji, 

ponieważ mogą być one źle przedstawione. Przygotuj oficjalny komunikat, który będzie dalej 

przekazany do odbiorców. 

• Sponsoring to zobowiązanie obu stron – pamiętaj że sponsoring jest umową biznesową między 

dwiema organizacjami, dlatego możesz ją rozwiązać jeżeli nie są realizowane cele współpracy. 



Wybrane instrumenty
promocji a siła
angażowania
konsumenta



Testimonial
Community

relations

Teaser (jak zaczepić) 
+ viral, slogany, 

memy

Wykorzystanie 
influencerów

Storytelling / 
content marketing

Grywalizacja

(punkty za zadania, 
motywacja)/     AR 

(rozszerzona 
rzeczywistość)/VR 

(wirtualna)

Big data + social 
media / app

Wybrane instrumenty promocji a siła angażowania odbiorców  

Źródło: Mikołajczyk



Różnice między ambasadorem, celebrytą a 
influencerem

• Ambasador – osoba, która markę zna, kocha; z którą współpracuje w dłuższej 
perspektywie; świadomie wywyższa ją wśród innych

• Celebryta – osoba znana jak influencer, ale nie ma zbudowanej własnej społeczności.



A Influencer?

To osoba, która dzięki wypracowaniu sobie określonej pozycji (różnymi metodami – poprzez 
eksperckość, zabawność czy unikatowość swojego contentu) zyskała grono wielbicieli (a niekiedy 
również wrogów), którzy liczą się z jej opinią i są skłonni tej opinii ufać.







Jak pozyskać influencera?

• Znajdź do niego kontakt na profilu społecznościowym

• Zainteresuj go produktem.

• Nowym produktem | Ulepszonym produktem | Istniejącym produktem, który nie został 

spopularyzowany w grupie docelowej

• Buduj relację. Zaaranżuj spotkanie.

• Przedstaw dwustronne korzyści z współpracy. Nie tylko finansowe. Influencer dostanie:

• content i wiedzę

• Możliwość realizacji ciekawych projektów

• Eksperckość 

• Dostęp do nowości

• Elitarność



Jak mierzyć efektywność działań influencera / 
partnera?



• Kody Rabatowe

Wygeneruj kod i udostępnij go tylko jednemu, wybranemu influencerowi. 
Dowiesz się ile razy kod został użyty dzięki jego działaniom.

• Kody UTM

Wygeneruj dedykowany kod UTM i dokładnie mierz parametry 

na swoim koncie Google Analytics – również konwersje!

• Linki mierzalne bitly

Wygeneruj skrócony link bitly i mierz ilość przejść na swoją stronę

• Brand24, SentiOne

Najbardziej znane i najczęściej używane przez marketerów narzędzia 

do śledzenia wzmianek w sieci i mediach społecznościowych 

na temat własnej marki i innych, interesujących nas słów kluczowych.

• Wewnętrzne statystyki portali społecznościowych

Nie proś o screeny – łatwo je sfałszować. Spotkaj się lub poproś o 

dostęp tylko do statystyk analitycznych profilu influencera.

Jak mierzyć efektywność działań influencera / 
partnera?



Rola i zadania influencerów

Jak dobrać odpowiedniego influencera naszej marki/firmy?

• research/mapping – jeżeli treści publikowane przez influencera mijają się z wartościami i

wizerunkiem firmy taka współpraca nie będzie efektywna

• Grupa docelowa – kiedy określimy cel kampanii i grupę do, której chcemy dotrzeć z

komunikatem należy zaangażować influncera, która pozwoli nam to osiągąć

• Wybór influencera, który nie kojarzy się z kilkoma markami. Wtedy nasz komunikat

może zostać jednym z wielu i nie spełnić swoich celów. Influencer, który w tym samym

czasie promuje kilka marek traci na wiarygodności.

• Jakość odbiorców – warto sprawdzić jakość grupy obserwujących. Powszechnym

zjawiskiem jest np. kupowanie followersów/subskrybentów, lajków, a nawet komentarzy.

Warto więc sprawdzić, jak duża ilość osób zaangażowanych na profilu influencera to

prawdziwe konta pochodzące z regionu, z którego pochodzi twórca.



Korzyści społeczne: promocja tolerancji, poprawa stanu zdrowia, rozwój indywidualnych 

umiejętności, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom takim jak: bieda, bezrobocie lub 

społeczne wykluczenie.

Działania w zakresie CR związane są również z budowaniem społeczności sympatyków, kibiców, co 

wpływa na nastroje społeczne mieszkańców czy zmianę postaw.

Amerykańscy marketerzy określają ten proces jako fan base building.

Community relations



Grywalizacja

U podstaw tego trendu leżą trzy filary: znane od dawna programy lojalnościowe, 

psychologia behawioralna oraz wiedza używana do projektowania gier. 

Grywalizacja zamyka je wszystkie pod jednym dachem, czyniąc frajdę głównym motywatorem 

do działania dla współczesnego klienta, który bardzo często uodpornił się już na klasyczną 

reklamę.

• zastosowanie reguł znanych z gier do zmiany zachowań ludzi w realnym świecie

• „wstrzykiwanie” elementów frajdy do czynności, które do tej pory frajdy nie sprawiały



Grywalizacja

Mechanika znana z gier (np. komputerowych) wykorzystywana do grywalizacji projektów 

obejmuje:

• Zadania i wyzwania dla uczestników lub grup (zwykle są zgodne z oczekiwaniami autora 

projektu)

• Pasek postępu lub inna forma prezentacji jak blisko osoba jest od ukończenia zadania lub 

przejścia na kolejny poziom

• Odznaki za osiągnięcia – ukończone zadania lub wyzwania (element wspierający 

wiralność projektu)

• Poziomy trudności/rozwoju (osiągnięcie pierwszych zadań jest bardzo proste, wraz ze 

wzrostem doświadczenia uczestników rośnie poziom trudności zadań, z czasem 

konieczne jest angażowanie większej liczby uczestników do wykonania niektórych zadań)

• Rywalizacja indywidualna i grupowa

• Współpraca uczestników dla osiągnięcia wspólnego celu (pozwalająca zacieśniać więzi 

społeczne)



Grywalizacja

• Rankingi (osób i grup osób)

• Punkty – wirtualna waluta przyznawane za wykonanie zadań (liczba przyznawanych punktów 

jest proporcjonalna do skali trudności zadania i jego znaczenia dla autora projektu)

• Wirtualne przedmioty

• System nagradzania, wymiany, kolekcjonowania, możliwości obdarowywania innych służące 

do podwyższania statusu uczestników lub zacieśniania więzi społecznych wewnątrz projektu 

(element wspierający wiralność projektu)

• System komunikacji pomiędzy uczestnikami – fora, e-maile, chaty (wspierający budowanie 

więzi społecznych pomiędzy uczestnikami)





Storytelling - opowiadanie historii 

1. Kreatywność - wyróżnij się na tle innych, nie działaj schematami!

2. Odbiorca - ustal do kogo chcesz dotrzeć, nie uda Ci się zaspokoić potrzeb 

wszystkich. 

3. Emocje – wywołaj a zostaniesz zapamiętany na dłużej.

4. Autentyczność – odbiorcy szybko wychwycą kłamstwo. 

5. Przekaz – prosty aby każdy wiedział co chciałeś pokazać. 



Sport celebrity endorsement

w strategii marki



Jak „wykorzystać” inne gwiazdy



Zarządzanie bazą danych 





Sport akademicki

Old Spice z akcją „Sweat Mop Boys” chcieł poprzez swoją
aktywację odświeżyć koszykówkę uczelni. Zrobili to za pomocą
mopów zaprojektowanych tak, aby wyglądały jak sztyfty
antyperspirantu i dezodorantu Old Spice Pure Sport Plus.



Social media w 
kryzysie



Social media w kryzysie  

Media społecznościowe to kluczowa dźwignia zarządzania komunikacją kryzysową w erze cyfrowej.

Populacja online na świecie jest bardziej wykształcona i szybciej dociera do odbiorców niż jej

odpowiednik offline. W związku z tym jest wysoce prawdopodobne jest, że sytuacja kryzysowa pojawi

się w social mediach i tam będzie rozpowszechniana.



Social media w kryzysie  

❑ Pomimo siły mediów społecznościowych, tylko 30% organizacji na całym świecie ma skuteczny plan

zarządzania kryzysowego, twierdzi - Burson Marstellar.

❑ Oczywistym jest, że czas, planowania zarządzania kryzysowego powinno nastąpić przed

wystąpieniem kryzysu.

❑ Firmy powinny inwestować w kanały mediów społecznościowych i pielęgnować relacje z klientami

online.

❑ Rola mediów społecznościowych w czasie kryzysu polega na obronie reputacji organizacji. Budując

już wcześniej relacje online, łatwiej będzie w czasie kryzysu dotrzeć do nich.



Social media - jak
przygotować się na
kryzys? 



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Jednym z kluczowych składników zdrowego podejścia do kryzysu jest zdecydowanie szybkość reakcji i

jasna, uczciwa, przejrzysta odpowiedź.

❑ Wybierz najbardziej odpowiedni kanał/kanały do komunikacji z klientem

❑ Reaguj szybko.

❑ Doceń powagę problemu i odpowiedz wszystkim, którzy bezpośrednio dotknęli kryzysu

❑ Udzielaj konstruktywnych odpowiedzi na pytania, prośby lub skargi i udowodnij, że zależy Ci

❑ Bądź szczery, zastosuj ludzkie podejście i pokaż swoje zaangażowanie w rozwiązywanie problemów

swoich klientów



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Krok 1 - Poinformuj wszystkich, którzy mają styczność z klientem, odbiorcą o sytuacji oraz ustal

wspólną, spójną wersję. Twoje komunikaty muszą być spójne, bo to potwierdza wiarygodność firmy w

sytuacji kryzysowej.

*W szczególności menedżerowie mediów społecznościowych i pracownicy obsługi klienta powinni być

wyposażeni w listy kontaktów rzeczników i „osób odpowiedzialnych za PR”, do których mogą się zwrócić

w celu uzyskania konkretnych informacji.

*Pracownicy powinni wzmacniać kluczowe przesłania zgodnie ze strategią komunikacji. Powinni

unikać spekulacji, dlaczego coś poszło nie tak, powstrzymać się od przypisania winy lub omówić, w jaki

sposób można było zrobić inaczej, lub komentować, w jaki sposób prowadzone będzie dochodzenie lub

jaki będzie jego wynik.



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Krok 2 – Ustalanie progów kryzysowych dla kanałów mediów społecznościowych, określających

wielkość i częstotliwość komentarzy uzasadniających eskalację. Na przykład mniej niż 10 negatywnych

komentarzy dziennie może być „zwykłym biznesem” i nie zagrażać wizerunkowi marki.



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Krok 3 – Przygotuj zestaw narzędzi komunikacji w sytuacji kryzysowej, który powinien zawierać:

❑ Dane kontaktowe rzeczników, brand managerów, pracowników marketingu, PR, pracowników

agencji PR, kluczowych dziennikarzy, liderów opinii online, dostawców.

❑ Proces i schemat akceptacji do zatwierdzania wiadomości, informacji prasowych.

❑ Wstępnie zatwierdzone wiadomości i obrazy do wysyłki multimedialnej.

❑ Szablony komunikacyjne dla określonych kanałów, w tym komunikatów prasowych, strony

internetowej, blogów itp.,

*Jeśli nie istnieje taki plan, należy opracować politykę dla pracowników w zakresie mediów

społecznościowych w ramach inicjatywy planowania komunikacji kryzysowej. Polityka powinna być

powtórzona w sytuacjach kryzysowych, aby pracownicy mieli jasność co do tego, jak postępować online.



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Krok 4 – Czas jest najważniejszy, gdy uderzy kryzys. Ważne jest, aby szybko reagować. Organizacje

nie mają już luksusu w wydawaniu komunikatu prasowego w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia kryzysu.

Media społecznościowe wpłynęły na szybkość i złożoność komunikacji. Jeśli firmy nie reagują szybko,

prawdopodobne jest, że wiele kanałów mediów społecznościowych będzie przenosić i zniekształcać

wiadomość. Szybkość, z jaką wiadomości podróżują w mediach społecznościowych, wymaga od

organizacji wydania wstępnego oświadczenia w ciągu 1 godziny od kryzysu.



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Krok 5 – Menedżerowie mediów społecznościowych powinni być odpowiedzialni za monitorowanie

działań online i eskalację, zgodnie z wytycznymi polityki komunikacji kryzysowej.

Narzędzia takie jak Hootsuite, Tweetreach, Tweetdeck, Google Alerts, Social Mention, Klout itp.

umożliwiają bezproblemowe monitorowanie.

Należy śledzić rozmowy dotyczące organizacji, jej marek, klientów, konkurentów, branży, dyrektora

generalnego, rzeczników, wyższego kierownictwa i rzeczników organizacyjnych.



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Krok 6 – Rola pracowników w kryzysie.

Kiedy przełamuje się kryzys, menedżerowie mediów społecznościowych, pracownicy, powinni

powstrzymać się od impulsywnego reagowania. Mądrzejsze podejście polega na podsumowaniu

sytuacji i reakcji zgodnie z wytycznymi polityki komunikacji kryzysowej organizacji.

W ciągu godziny od kryzysu na kanałach mediów społecznościowych musi zostać zamieszczona

„pierwsza odpowiedź”. Zgodnie z zasadami komunikacji kryzysowej, komunikat musi potwierdzić lub

zaprzeczyć kryzys, wyrazić zaniepokojenie dotkniętych nim osób, zobowiązać się do pełnego

dochodzenia i regularnych aktualizacji



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Krok 7 – Miejsce kryzysu.

Równie ważne jak przesyłanie wiadomości jest medium odpowiedzi. Zasadniczo początkowa odpowiedź

powinna być umieszczona na kanale, na którym kryzys najpierw się załamuje, a następnie rozszerza na

inne kanały komunikacji.

Jeśli np. kryzys rozpocznie się na Twitterze, należy odpowiedzieć na ten kanał i przenieść wiadomości

do również do innych. Wszystkie kanały muszą być aktualizowane za pomocą odpowiednich informacji,

a przesyłanie wiadomości musi być zintegrowane na różnych platformach.



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Krok 8 – Interesariusze w kryzysie.

Ważną częścią zarządzania komunikacją kryzysową jest ocena kluczowych interesariuszy. Należą do

nich pracownicy, pracownicy obsługi klienta, agencja PR, klienci, partnerzy biznesowi, inwestorzy itp.

Interesariusze są ważnymi ambasadorami marki w czasie kryzysu i powinni być poinformowani o

sytuacji oraz o tym, jak firma sobie z tym radzi.



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Krok 9 – Komunikaty osób trzecich

Jeśli kryzys wpłynie na strony trzecie, konieczna jest koordynacja wydawanych komunikatów

prasowych.

Komunikaty muszą być udostępniane zaangażowanym podmiotom, aby wiadomości były spójne i

jednolite.



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Krok 10 – Podsumowanie kryzysu.

Po kryzysie należy go podsumować aby wiedzieć jakie działania przyniosły zamierzony efekt, a które

wpłynęły na wizerunek marki. Analiza kryzysu pozwoli nam na uniknięcie tych samych błędów podczas

kolejnej sytuacji kryzysowej.



Kryzys w social mediach – jak reagować?

Zasad 5P/7P

1. Przeproś – wyraź empatię

2. Przyznaj się do błędu – zachowaj się profesjonalnie

3. Przygotuj się – większość kryzysów można przewidzieć, zaplanować i opanować, żeby nie wystąpiły

4. Popraw się – z jednej strony napraw to, co jest nie tak, z drugiej nie popełniaj tego błędu znowu

5. Powetuj – spraw, żeby klientowi było lepiej

6. Przeciwdziałaj

7. Proaktywnie 



Przeproś  

(…) DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIE I PRZESŁANIE ZDJĘĆ. JEST 
NAM PRZYKRO Z POWODU ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI. 
SPRAWĄ ZAJĘLI SIĘ JUŻ NASI EKSPERCI. NIEBAWEM NASZ 
DZIAŁ KONTAKTÓW Z KONSUMENTEM SKONTAKTUJE SIĘ Z 
TOBĄ. POZDRAWIAMY.

❑ Wzięcie winy „na klatę” skutkuje najlepszymi 

efektami dla marki. Tylko w ten sposób macie 

możliwość pokazania się jako firma, która 

potrafi poradzić sobie z problemem. Jeśli 

udajecie, że go nie ma – trudno zarządzić 

kryzysem.

❑ Zamiast „przepraszamy” można wykorzystać 

inne zwroty: przykro nam, wyrażamy 

ubolewanie – wszystko zależy od problemu, 

marki i klienta.



Przygotuj się   

Mając gotowy proces przeprowadzenia klienta przez ścieżkę wyjścia z kryzysu marka oszczędza 

czas, zasoby ludzkie, a także unika możliwość rozwinięcia się kryzysu. 

Niezadowolony konsument mógłby pochwalić się swoim problemem w sieci, gdyby zbyt długo byłby 

zostawiony bez „opieki” ze strony marki.

Zasada polega na tym, aby określić jakie kryzysy mogą wystąpić i przygotować się na nie. 



Przeciwdziałaj

❑ Zaplanuj, obiecuj i wykonaj działania naprawcze

❑ Przygotuj politykę komunikacji

❑ Reaguj  

❑ Traktuj konsumenta z szacunkiem 

❑ Poświęć mu czas 

Aktywne działania, aby dany kryzys nie wystąpił. Okresowe badanie satysfakcji klientów, szkolenie 

pracowników, monitorowanie Internetu – te i wiele innych działań pomagają faktycznie zmniejszać 

ryzyko wystąpienia kryzysu. 

Przeciwdziałanie to wszystko to, co sprawi, że przygotowania nie będą potrzebne.



Popraw się

❑ Poprawa to zatarcie negatywnego wrażenia. 

❑ Profesjonalna i miła obsługa, szybka reakcja sprawią, że złe doświadczenie zastępuje 

pozytywne poczucie bycia dopieszczonym.

❑ Rekompensata

❑ „Mały” prezent 

Powetuj



Proaktywnie

❑ Często marki boją się aktywnie komunikować w sieci. 

❑ Bardzo często wychodzenie do klientów i aktywne kreowanie komunikatów to najlepsze 

rozwiązanie.

❑ Proaktywne działania w komunikacji pozwalają pokazać klientom, że mamy kontrolę nad sytuacją, 

nie chowamy głowy w piasek i mogą na nas liczyć. W wielu sytuacjach to bardzo ważne 

komunikaty.



SPORTBIZ ACADEMY

Zapraszamy na nasze szkolenie online:

1. Profesjonalne przygotowanie oferty sponsoringowej – 2 czerwca

2. Proces sprzedaży i pozyskiwania sponsorów – 4 czerwca

Podczas szkoleń pokażemy uczestnikom jak profesjonalnie przygotować ofertę, która będzie wzbudzała

zainteresowanie wśród sponsorów oraz w jaki sposób przeprowadzić skuteczny proces sprzedaży

sponsoringu

Więcej informacji: www.sportbizacademy.com

http://www.sportbizacademy.com/
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