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FAN ENGAGEMENT

Zaangażowanie klienta w marketingu

„... spontaniczne, interaktywne i współtwórcze zachowania konsumenta przede

wszystkim w nietransakcyjnej wymianie konsument-firma w celu osiągnięcia jego

indywidualnego i społecznego celu”

(Yoshida, Gordon, Nakazawa i Biscala, 2014).

Strategia wzrostu długoterminowego zarządzania
relacjami pomiędzy przedsiębiorstwami sportowymi i
fanami, gdzie kluby starają się ułatwić fanom ekspresję
i przeżywanie emocji, stosując zarówno nowoczesne
technologie online i offline, z celem tworzenia
wartości dla fanów, które można przekształcić w
optymalizację zysków.
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CEL
Aby opracować skuteczne strategie i programy 

zaangażowania, należy jasno i konkretnie określać 
fanów, z którymi chcą nawiązać relację.

PERSONALIZACJA
Programy, które mają przemawiać do wszystkich, 

ryzykują, że nie przemówią do nikogo.

DOŚWIADCZENIA
Doświadczenie gry na żywo jest głównym punktem 

interakcji z kibicami. interakcji z fanami. 

ZAANGAŻOWANIE
Ważne relacje nie zaczynają się i nie kończą wraz z 

sezonem sportowym.

LOJALNOŚĆ
Należy znaleźć sposób na rozpoznanie, nagrodzenie i 

zapisanie każdej interakcji z fanem. interakcji.



FAN ENGAGEMENT

Wszechkanałowe doświadczenie wypełnia lukę między urządzeniami z drugim ekranem i

mobilnymi aplikacjami sportowymi, aby stworzyć bezproblemowe, ulepszone doświadczenie

kibica w dniu meczu, niezależnie od tego, czy fani są na stadionie, czy oglądają mecz w domu.

W rezultacie marka sportowa lepiej zarządza czterema filarami doświadczeń kibiców:

• zarządzaniem oczekiwaniami,

• świadomością/reputacją marki,

• utrzymaniem

• przekazem ustnym.

FAN ENGAGEMENT 

STADIUM EXPERIENCE
MATCH-DAY 
EXPERIENCE

SECOND SCREEN

https://twitter.com/scHeerenveen/status/1320039431907266560?s=20
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MONETYZACJA

Potencjalne możliwości monetyzacji obejmują zarówno proste pozycje, takie jak bilety

na mecz i sprzedaż towarów, jak i dynamiczne doświadczenia z dnia meczu, które

zwiększają strumienie przychodów poprzez połączenie fanów ze stadionem, jego

sprzedawcami i klubem.



24/7 INTERACTION

Doświadczenie zaczyna się na długo przed tym, jak kibic zajmie swoje miejsce. Coraz

powszechniejsze włączanie WiFi na stadionach pomogło rozwinąć strefy przedmeczowe, aby

fani mieli wszystko, czego potrzebują, aby się zrelaksować, cieszyć i przygotować do

wydarzenia, ale jego zastosowanie może pójść dalej. Pozwala to na subtelne zbieranie

danych, dzięki którym mozna poszerzyć swoją bazę danych o osoby, które w

przeciwnym razie nie zaangażowałyby się w projekt.



CRM

Pogląd, że kibice są jednością może być do pewnego stopnia prawdziwy, ale zdarzają się

sytuacje, w których kibice chcą być rozpoznawani jako indywidualni sympatycy klubu.

Dzieli się fanów na mniejsze grupy odbiorców, aby zbudować podstawy prawdziwej

personalizacji. Tylko poprzez połączenie właściwego przekazu z danymi osobowymi kibica

możemy przewidzieć komunikację 1:1 z poszczególnymi fanami i usunąć charakter zbiorowy.

Wiemy, że uwielbiasz odnawiać 
bilety i znów nadszedł ten czas!

Byłeś na 5 meczach w zeszłym sezonie, 
pokaż swoje wsparcie przez cały sezon!

Widzieliśmy Cię na trybunach, 
przychodź dalej!
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LOJALNOŚĆ

Każdy fan powinien być zaangażowany, ale jeszcze ważniejsze jest to, jak traktowani są lojalni

kibice, ponieważ to oni stanowią trzon Twojej bazy fanów. Niezwykle ważne jest, aby

rozpoznawać kluczowych fanów klubu i odpowiednio nagradzać ich lojalność.

Członkostwo i bilety sezonowe to dwa podobne sposoby, dzięki którym kibice mogą poczuć się

kimś więcej niż tylko widzami.
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APLIKACJA KIBICA

https://www.legia.com/app


PŁATNA TELEWIZJA KLUBOWA



CENTRUM MECZOWE

https://legia.com/pilka-nozna/centrum-meczowe/2441


SOCIAL VR



WYŚWIETLANI KIBICE





Dziękuję za uwagę

MONIKA PŁACZKOWSKA
placzkowska.monika@gmail.com
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