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Digitalizacja sportu – rozwiązania technologiczne, które zmieniają sport.

Polski sport jest jedną z ostatnich gałęzi rynku, która poddaje się digitalizacji. Właściwie każda branża
przeżyła już etap wkraczania w świat nowoczesnych technologii i aplikacji, które pomagają w
prowadzeniu biznesu, jak i tworzą nowe modele kontaktu z klientem. Nowe rozwiązania
technologiczne dają coraz to nowe narzędzia, które wpływają na rozwój sportu. Wraz z rozwojem
technologii, staje się ona integralną częścią sportu zarówno dla uprawiających sport, jak i dla
organizacji sportowych.









• Transformacja cyfrowa
• Sytuacja branży i trendy (pre-Covid)
• Modern Fan
• Strategia budowania wartości i angażowania fanów
• Taktyka budowania serwisów
• Legia Warszawa i SIA
• Covid i Post-Covid
• Pytania

AGENDA



Nie istnieje strategia Digital
Istnieje strategia w czasach Digital



Czym jest transformacja cyfrowa





Transformacja cyfrowa to w 10% technologia a w 90% zmiany postaw
i zachowań ludzi.

Organizacje często patrzą na transformację jako zmianę technologiczną
a w mniejszym stopniu jako zmianę zachowań i postaw zarządu
i pracowników.

CZYM JEST TRANSFORMACJA CYFROWA ?



Transformacja cyfrowa to zmiana dotychczasowego podejścia
i kompleksowy proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy
przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, mobilnych oraz analityki.

Rolą technologii cyfrowych jest umożliwienie wprowadzenia koniecznych
zmian i otworzenie firmy na nowe możliwości. Powinny one być zatem
narzędziem, a nie celem transformacji.

Deloitte Digital 2016

CZYM JEST TRANSFORMACJA CYFROWA ?



Transformacja to długofalowa 
zmiana.  

Zmiana musi bazować na 
prawdziwych i zweryfikowanych 
informacjach aby monitorować jej 
efekt.

CZYM JEST TRANSFORMACJA CYFROWA ?



Transformacja

Digitalizacja

Ucyfrowienie

Nowe możliwości biznesowe
(Zarobek)

Optymalizacja
(Oszczędność)

Przygotowanie fundamentów
(Inwestycje)

Zebranie danych, opisanie 
danych, dostępność danych, 
centralizacja danych z wielu 
punktów styku

Automatyzacja procesów 
biznesowych, Business 
intelligence

Nowe produkty i usługi 
cyfrowe, nowe modele 
biznesowe

ETAPY TRANSFORMACJI CYFROWEJ



Transformacja zarządzania Transformacja 
doświadczenia 
(Omni-Channel)

Transformacja Informacji 
(klienci, produkty)

Transformacja modelu 
operacyjnego

Transformacja stylu pracy

• Budowanie świadomości 

odnośnie nowego podejścia 

opartego o dane

• Budowanie i wspieranie 

kultury ciągłej zmiany  

• Przyjęcie metody opartej o 

Agile do planowania i 

zarządzania

• Egzekwowanie kryteriów 

wyceny do finansowania 

projektów opartej 

o podejście Agile

• Klienci mają spójne 

doświadczenie podczas styku 

z usługami i serwisami marki

• Budowane jest zrozumienie 

ścieżki klienta i punktów 

styku z marką dzięki czemu 

jesteśmy w stanie trafniej 

optymalizować i lepiej 

projektować nowe serwisy i 

usługi, a także komunikację

• Dane odnośnie klientów są 

agregowane i centralizowane

• Następuje demokratyzacja 

danych, dzięki czemu więcej 

osób ma dostęp do 

informacji, która wspiera ich 

decyzje

• Dzięki danym powstają 

pomysły na nowe źródła 

przychodów

• Decyzje są bardziej trafne i 

przemyślane

• Powstaje możliwość integracji 

z systemami 3cimi (sponsor, 

partner)

• Procesy w firmie są bardziej 

efektywne i sprawniejsze

• Automatyzacja pozwala na 

sprawniejszą kontrolę i 

redukcję ryzyk

• Organizacja ma bardziej 

szczelne systemy kontroli 

i narzędzia do wczesnego 

ostrzegania

• Powstaje coraz więcej 

narzędzi wspierających 

podejmowanie decyzji 

(modele ekonometryczne)

• Optymalizacja współpracy i 

bardziej efektywna 

komunikacja pracowników

• Następuje ciągły rozwój 

kompetencji z zakresu 

technologii do zarządzania i 

utrzymania narzędzi 

wspomagających 

pracowników i systemy

• Powstają systemy obiegu 

dokumentów i informacji (HR, 

Intranet)

OBSZARY TRANSFORMACJI CYFROWEJ



Fan Engagement Stadion 2.0 Zespół Transformacja modelu 
operacyjnego

Transformacja 
infrastruktury klubowej

• Personalizacja treści na 

serwisach i w komunikacji

• Widok 360 profilu fana

• Systemy CRM 

• Systemy CDP

• Aplikacje dnia meczowego

• Platformy gamingowe

• Kanały Social Media

• SSO (Logowanie na 

serwisach)

• Boty komunikacyjne

• OTT / Video

• VR

• 5G / Wifi

• Digital Signage

• Systemy rozpoznawania 

twarzy ( mood , płeć)

• Smart gates (bramki  

bezdotykowe)

• AR 

• Automatyzacja zużycia 

energii

• Automatyzacja zarządzania 

dniem meczowym

• Analiza zawodnika (Smart 

Vest)

• Analiza zespołu (GPS , 

Kamery)

• Zarządzanie zdrowiem

• Telemedycyna i 

telerehabilitacja

• Systemy wspomagające 

skauting

• Data driven (Platformy BI)

• Zintegrowana infrastruktura

• Hurtownie danych

• Polityki zarządzania danymi 

(Data Governance)

• Cyber bezpieczeństwo

• Digital Marketing (zasoby, 

wiedza)

• Systemy eCommerce

(transakcje)

• Systemy obiegu dokumentów 

i informacji (HR, Intranet)

• Praca zdalna

• Monitoring zasobów

• Chmury publiczne i 

hybrydowe

OBSZARY TRANSFORMACJI CYFROWEJ W KLUBIE PIŁKARSKIM



1. Czy rozumiemy jak zmienia się nasza branża?
2. Czy mamy pełną wiedzę o stanie naszego biznesu?
3. Czy wiemy, w którym kierunku powinien nasz biznes podążać i jakie przyjąć priorytety?
4. Czy mamy dedykowany zespół do wdrażania transformacji cyfrowej w całej organizacji?
5. Czy mamy kulturę pracy w oparciu o ciągły proces uczenia się i wyciągania wniosków?
6. Czy mamy kulturę pracy, w której przyjmujemy ryzyko potrzebne do innowacji i zmiany?
7. Czy posiadamy partnerów, którzy są gotowi nas wspierać w transformacji? 
8. Czy posiadamy infrastrukturę technologiczną do wdrożenia transformacji?

Jeśli tak to >
1. Czy mamy przygotowany plan wdrażania transformacji?
2. Czy mamy wybrane projekty pilotażowe aby zbadać nasze możliwości?

Jeśli tak to >
1. Wybierzmy projekty, które musimy wdrożyć i rozpocznijmy wdrożenia (Must Do)
2. Wybierzmy projekty, które chcemy sprawdzić i zacznijmy testy (Nice to do)
3. Ustalmy budżet i cele (DoD) dla projektów, ustalmy właścicieli i dajmy im pełną kontrolę nad projektem
4. Mierzmy postępy, wyciągajmy wnioski i uczmy się
5. Edukujmy pracowników i zarządzajmy ich wiedzą 

KLUCZOWE PYTANIA



Jak kluby przygotowują się do cyfryzacji.



Olivier Jarosz: 
„W tej chwili, z wyjątkiem najlepszych klubów, które przekształciły swoją 
działalność w kierunku modelu firm rozrywkowych (entertainment), wiele 
klubów nadal w dużej mierze opiera się na transferach i przychodach z 
meczów. Jest to szczególnie widoczne w przypadku lig średniej wielkości, 
takich jak Szkocja i Szwajcaria, gdzie te przychody sięgają nawet 40% 
całkowitego rocznego budżetu. Chociaż dane pokazują, że w 2018 roku 
odnotowano 10% wzrost wpływów z biletów, wzrost ten był ograniczony do 
niewielkiej liczby klubów (około 30). ”

SYTUACJA



SYTUACJA

• Sponsorship
• Retail
• Merchandising
• Apparel & product

licensing
• Mobile & content. 



Pwc_publication_sport_footbal_digital_transformation_aug2016.pdf

MODELE OPERACYJNE KLUBÓW BĘDĄ EWOLUOWAĆ A ANALIZA DANYCH BĘDZIE ODGRYWAĆ CORAZ 
WAŻNIEJSZĄ ROLĘ.

Przede wszystkim kluby będą musiały nakreślić swoje priorytety strategiczne, wykorzystując oczekiwane cele 
biznesowe do pozyskania wsparcia w organizacji w zakresie zasobów finansowych, których będą 
potrzebować, aby przyspieszyć transformację cyfrową. „Połączenie różnych działów w celu uzyskania 
zintegrowanego podejścia jest wyzwaniem wewnętrznym” - mówi Stefan Mennerich, dyrektor ds. Praw 
medialnych, nowych mediów i IT w FC Bayern München.„Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać opinie 
działów i zapewnić im usługi, których potrzebują, jednocześnie wdrażając integrację”.

• Priorytety 
• Zasoby i gotowość do wdrożenia
• Współpraca działów i pracowników
• Wsparcie od Zarządu (Finanse)

ZMIANA



Dojrzałość cyfrowa biznesu

W
ar

to
ść

 k
lie

n
ta

DOJRZAŁOŚĆ CYFROWA



Dane Kanały
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CRM

Numer ID kibica w 
systemie Legii

Segmentacja bazy

Dane kibica

Ruch na 
stronach i 

aplikacjach

Akcje kibica 
(angaż)

Transakcje

Informacje o 
urządzeniach. 
telefon/komp

uter

E-mail

Push
messaging

SMS

Kibic

Akcje logującego się przy pomocy Legia SSO kibica 
na platformach cyfrowych

Raporty BI

Internal document of Legia Warsaw

Posiadający 
Legia SSO

Sklep WWW APPs Stadion





WIZJA FRM w LEGIA WARSZAWA

• Wiemy do kogo mówimy 

• Wiemy czym jest zainteresowany kibic, wiemy gdzie i jak angażuje się w 

naszych systemach

• Wiemy jak reaguje na treści, które do niego kierujemy

• Potrafimy dostarczyć mu to co go najbardziej interesuje 

i zaangażuje

• Potrafimy szybko i efektywnie pomóc w sprawie kibicowi

• Znamy wartość biznesową kibica i jesteśmy 

w stanie tym zarządzać

Fan Relationship Management



Trendy



• Fano-centryczność (Design thinking, systemy 
danych)

• Kluby stają się markami rozrywkowymi i 
odzieżowymi (LAFC, Milan)

• Pozycjonowanie marki klubu do kobiet (także 
żeńskie drużyny)

• Sportowcy stają się mediami (Sportskred , Horizm)
• Własne formaty klubowe (dla OTT i nie tylko)
• Branded Content (sponsorzy)
• eSport
• Tokenizacja NFT (Fan Engagement)
• Dane (Big Data, ML, AI) 
• IoT i Wearables

TRENDY - Przykłady



Fan Centric

W klubach piłkarskich wprowadza 
się model oparty na centralizacji 
wiedzy o kibicu ale także 
zbudowanie doświadczeń dla kibica 
dostarczając wartościowych treści i 
usług.

Kluczowe jest nie tylko dostarczanie 
wartości ale także wiedza z 
głębokości angażowania się i 
potencjału monetyzacji.  



Entertainment

Partnerstwa z markami 
muzycznymi, studiami gier, branżą 
filmową i mody. 

Coraz częściej kluby chcą być 
ważnym elementem życia 
rozrywkowego miasta. 

Własne gry i produkty mają 
umieścić markę klubu w 
codziennym życiu kibiców. 



Video/OTT

Historie klubowe jako seriale czy 
dokumenty

Promowanie / teasing na Social
Media i przenoszenie ruchu na 
platformy klubowe. (Konwersja) 

Modele subskrypcyjne znane z 
serwisów wideo (AVOD, TVOD, 
SVOD)

Część treści dostępna tylko dla 
zarejestrowanych użytkowników.



Content Studios

Własne studia produkcyjne.

Produkcje na własne media, serwisy 
dla zarejestrowanych kibiców oraz 
na rynek otwarty. 



SportsKred

System monetyzacji wizerunku i 
zasięgów w social media dla 
agentów, sportowców i klubów.

Sportowiec może zbudować swój 
profil, podpiąć media a następnie 
otrzymywać propozycje od marek. 

Kluby i agencje mogą tworzyć sieci i 
budować wartość dla sportowców i 
sponsorów.   



NFT i Tokeny

Utility Tokeny jako forma 
angażowania się w życie klubu.

Fani uzyskują prawo do realnego 
wpływu na decyzje.  

Wyzwaniem jest zrozumienie całej 
bazy kibiców aby nie wykluczyć 
dużych grup stałych i 
zaangażowanych kibiców.

Cyfrowe kolekcje oparte o NFT.

Secure Tokens jako jeden z 
kierunków. (Udziały)



Jak zmienia się Kibic



Czego oczekuje

Wyzwania w budowie 
ścieżek klienta

Narzędzia angażowania 





Coraz częściej prawa do transmisji sportowych trafiają do
nietradycyjnych mediów - na przykład najważniejsze
wydarzenia z Premier League trafiają na Twittera, finał Ligi
Mistrzów 2017 oglądano na YouTube, a mecze MLS można
znaleźć na Facebooku.

Oglądalność telewizji Sky na żywo spadła o 14% w sezonie
2016-17. (Źródło: The Financial Times)

57% liderów branży sportowej cytuje zmianę w
zachowaniach konsumenckich młodszego pokolenia jako
„największe zagrożenie, przed jakim stoi branża”. (Źródło:
PWC)



79% osób poniżej 25 roku życia w Wielkiej Brytanii używa 
drugiego ekranu (second screen) podczas oglądania 
telewizji (źródło: Google report)

42% kibiców w wieku 16-19 lat w Wielkiej Brytanii 
regularnie udostępnia memy lub śmieszne filmy o tematyce 
piłkarskiej, w porównaniu z 32%, które udostępniają 
najciekawsze momenty lub klipy wideo związane z meczem. 



Konsumpcja treści przez kibiców ma miejsce głównie na
urządzeniach mobilnych. Fani budują swój własny mix treści na
serwisach jakie najbardziej lubią i w momencie kiedy tego chcą.

„Kiedy widzisz wszystkie bramki w telefonie natychmiast po meczu,
programy takie jak „Podsumowanie ligi” stają się niepotrzebne. -
Kibic, 22

„Teraz możesz zobaczyć wszystkie gole na Snapchacie - Kibic, 18 lat

„Możesz uzyskać ten sam poziom analizy z komentarzy pod
tweetem i nie musisz siedzieć w domu i czekać na program o danej
godzinie”. - Kibic, 24

Copa90 The Modern Football Fan report



Potrzeby kibiców



1. Fani chcą mieć większy dostęp do treści zza kulis

2. Fani chcą, aby klub miał własne kanały 
informacyjne

3. Fani chcą treści w dowolnym czasie i na 
dowolnym urządzeniu

4. Fani chcą być częścią akcji

5. Fani chcą poczuć, że są doceniani indywidualnie



Wyzwania
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Segmentacja fanów i 
strategia komunikacji.
Regularne warsztaty mające 
na celu zrozumienie zmian 
zachowań i trendów.
Analizy sprzedaży, produkty i 
usługi.

Poznaj punkty styku w 
usługach cyfrowych klubu

Szukaj negatywnych i 
pozytywnych doświadczeń

Zaprojektuj punkty styku i 
treści, aby zaangażować 
fanów. Pomyśl o potrzebach 
fanów, testuj i projektuj 
rozwiązania potrzeb.

Zbieraj dane użytkowników i 
wzbogacaj profile kibiców.

Systemy CRM , SSO

Zrozum kibica Zbuduj ścieżki Angażuj Analizuj

01 02 03 04
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01 02 03 04

Zrozum kibica Zbuduj ścieżki Angażuj Analizuj





Utrata danych i możliwości pomiaru zaangażowania

Młodsi kibice (w wieku 18-34 lat) znacznie częściej niż ich starsi koledzy twierdzą, że oglądają na
żywo mecze piłki nożnej online za pośrednictwem nieoficjalnego dostawcy

65% robi to na przynajmniej raz w miesiącu w porównaniu z 33% osób w wieku 35–54 lat ”.
(Źródło: BBC)

20% kibiców w wieku 16-19 lat należy do prywatnej grupy czatowej. (Brak wiedzy o wom)



Duża fragmentacja - niskie zaangażowanie



Rywalizacja o czas fanów z innymi mediami, takimi jak Netflix, Gry itp.



Duża fragmentacja - niska uwaga

Celem, w tym informacyjnym chaosie, jest stworzenie doświadczenia dla kibica, przed, w trakcie i
po meczu, integrując punkty styku pomiędzy klubem i kibicami.

Podejście omnichannel to unikalne kontinuum, w którym szukanie biletu, zakup, podróż na
stadion, doświadczenie na stadionie, konsumpcja w trakcie meczu, dzielenie się ze znajomymi w
social media, treści po meczu - pozwala budować i utrzymywać stałą relację pomiędzy kibicem i
klubem.



Wyobraźcie sobie sytuację, w której klub wie dokładnie co kibic lubi jeść na stadionie, gdzie lubi 
siedzieć, jakie filmy video ogląda na stronach , których piłkarzy najbardziej lubi, jakie produkty 
w sklepie kupuje. 

To jest przyszłość klubów sportowych i również to jest to czego oczekują tzw „digital natives”. 
Czyli kiedy klub dostarcza treści personalizowane i dopasowane do potrzeb w sposób w jaki to kibic 
tego oczekuje a nie w jaki klub może to dostarczyć.

To wymaga nie tylko dobrego zarządzania relacją i systemu CRM. To wymaga współpracy działów 
i zrozumienia całościowego doświadczenia jakie dany kibic uzyskuje w kontaktach z klubem.

Zintegrowany system do agregacji i analizy danych jest wymagany aby budować profil kibica, który 
biznes może wykorzystywać do celów monetyzacji czy angażowania. 

Przyjęcie kultury danych w organizacji jest głównym czynnikiem do rozwoju produktów jak 
i konkurowania o uwagę kibica.

JAK ZMIENIA SIĘ KIBIC I JEGO OTOCZENIE



Strategia budowania wartości 
i angażowania fanów



• Poszukiwanie nowych użytkowników do ekosystemu (nowi odwiedzający)

• Ciągły proces konwersji Wizyta > Rejestracja > Angaż/Zakup

• Utrzymanie aktywności SuperKibiców (antychurn) i zwiększanie częstotliwości logowań 
Kibiców (retencja)

• Dostarczanie serwisów, treści i usług relewantnych dla kibiców (personalizacja) 
i w oparciu o ich rozpoznane potrzeby 

• Budowa platform i usług wartościowych dla partnerów biznesowych Legii

• Dostarczanie wartościowych danych i informacji dla biznesu

CELE DZIAŁAŃ W OBSZARZE DIGITAL (KIBICE)



Przepływ wartości

Użytkownik > Kibic zalogowany (Kibic) > Kibic zaangażowany (SuperKibic)

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KIBICA



Super
Kibic

Kibic (logowanie)

Użytkownik / Wizyta

Budowanie świadomości o serwisach i usługach 

Premium (osiągnięty poziom angażu gotowość to 
płacenia i zakupów)

Free-mium
(coś więcej jak masz konto kibica)

Traffic (reklama, 
promocja 
funkcjonalności itp)

Coś za Free
Angażowanie/konwersja na 
konto kibica

MODEL WARTOŚCI DLA KANAŁÓW DIGITAL



Każdy produkt cyfrowy powinien być projektowany zgodnie z Modelem wartości
Wizyta> Co FREE ale wartościowe > Co za zalogowanie się > Co możemy monetyzować (płatność/konwersja)

Budowanie świadomości / ruch:
Jak będziemy budować ruch na dany serwis/produkt (z naszych mediów, z płatnych mediów, 
z social media itp.)

Angażowanie / Free
Co powinien mieć serwis aby odpowiadać na główne potrzeby użytkownika. 
Co damy za darmo aby spełnić 80% potrzeb kibica

FREE-MIUM:
Jakie korzyści na serwisie dla kibica z kontem kibica (Legia Login)
CEL: Założenie konta kibica i logowanie się na serwisie

PRE-MIUM:
Co możemy sprzedawać a co możemy dawać w zamian za angażowanie się zalogowanych użytkowników
CEL: Monetyzacja treści oraz utrzymanie angażu

PYTANIA, KTÓRE ZADAJEMY PROJEKTUJĄC SERWISY I USŁUGI (WARSZTATY 
WEWNĘTRZNE)



Jak będziemy budować ruch na stronę

• Owned: Newslettery do bazy kibiców, reklama na bandach na stadionie, adres strony na wszelkich 
drukowanych materiałach w tym biletach, vlepki, speaker podczas meczu

• Earned: Promocja linków do strony na naszych social media
• Paid: Płatne reklamy w Facebook i google o sekcjach strony, zaproszeniu na relacje z meczu do match

center, zapoznania się z nowym wywiadem czy profilem zawodnika.

Co damy za darmo co będzie angażujące

• Rozbudowana sekcja dnia meczowego z minuta po minucie, statystykami, zdjęciami 
• Sekcja ze statystykami sezonowymi zespołu i graczy
• Profile piłkarzy ze statystykami, wywiadami, galeriami foto i video
• Quizy i gry
• Możliwość mikroangażowania się (like/share/follow)

NA PRZYKŁADZIE STRONY WWW



Co damy dla zalogowanego kibica
• Dostęp do wybranych treści jako pierwszy
• Możliwość interakcji z treściami jak głosowanie 
• Więcej statystyk w sekcji statystyk
• Możliwość oceniania zawodników w dniu meczowym
• Dostęp do większej ilości video z Legia TV i w profilu piłkarza
• Dedykowane promocje i konkursy
• Możliwość dyskusji

Co monetyzujemy
• Dostęp do meczów na żywo (płatność)
• Zakłady bukmacherskie (afiliacja)
• Dedykowana promocja Fanstore na bannerze (wszędzie gdzie się da kierujemy ruch do 

fanstore)

NA PRZYKŁADZIE STRONY WWW



Monetyzacja treści - model



Platformy

www APP BOT

Content Sport



Platformy

www APP BOT

Content

MONETYZACJA

FANSTORE

BILETY

SPONSORZY

RYNEK

AFILJACJA

AD SERVER

eMAILING

PUSH

SYSTEM AFILJACYNY

ANALITYKA

PPC Marketing

Social Ads





Strategia Fan engagement



Już nie tylko dzień meczowy
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Następuje wyjście poza dzień
meczowy w kierunku
holistycznego angażowania
każdego dnia.

Zaangażowanie kibiców
odgrywa centralną rolę w
ogólnej strategii wzrostu.

Każdy punkt styku kibica z
klubem jest okazją do zebrania
danych, które mogą zwiększyć
wartość klubu, sponsorów i
sprzedaży.

Angażowanie kibiców 
i społeczności na stadionie 

(eventy, koncerty)

Angażowanie i budowanie 
społeczności online (serwisy, 
aplikacje, usługi, konkursy)

Budowanie pozytywnego 
doświadczenia podczas 

wydarzenia na żywo (catering, 
aktywacje)

Zwiększanie zaangażowania 
podczas wydarzenia na żywo 
(relacje, aplikacje, konkursy, 

zabawy, statystyki)

Platformy 
CDP i CRM

Stadion On-Line
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From Match Day To Every Day  (Fowler/Wilson August 2016) 



Dane Kanały

N
ar

zę
d

zi
a 

d
o

 a
n

al
iz

 
i k

o
m

u
n

ik
ac

ji

CRM

Numer ID kibica w 
systemie Legii

Segmentacja bazy

Dane kibica

Ruch na 
stronach i 

aplikacjach

Akcje kibica 
(angaż)

Transakcje

Informacje o 
urządzeniach. 
telefon/komp

uter

E-mail

Push
messaging

SMS

Kibic

Akcje logującego się przy pomocy Legia SSO kibica 
na platformach cyfrowych

Raporty BI

Internal document of Legia Warsaw

Posiadający 
Legia SSO

Sklep WWW APPs Stadion



Im lepiej firma może zarządzać relacjami z klientami, tym większy sukces odniesie. Dlatego 
rośnie popularność systemów informatycznych, które rozwiązują problemy związane z 
codziennymi kontaktami z klientami. 

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) to nie tylko użycie technologii, ale strategia mająca 
na celu poznanie potrzeb i zachowań klientów w celu nawiązania z nimi silniejszych relacji. 

W związku z tym jest bardziej filozofią biznesową z użyciem rozwiązania technicznym, które 
pomaga w skutecznym i wydajnym kontaktowaniu się z klientami. 



Jak się zdecydować co jest priorytetem



Entuzjaści technologii, 
liderzy opinii Wizjonerzy, liderzy 

opinii, próbują jako 
pierwsi

Pragmatycy. Chcą aby działało i 
wyglądało. Rozumieją technologię 

. W dużej większości Digital 
Natives

Konserwatyści. Ma 
działać na komputerze 

i telefonie. Będą używać 
dopiero jak inni im 

potwierdzą.

Maruderzy. 
Zaangażują się tylko 
jeśli będą zmuszeni. 

Analiza potrzeb i priorytetów



Augmented Reality app
Messenger Bot

VR apps

Mobile web Legia.com
Mobile web Fanstore
Mobile web Tickets

Stadium/Matchday mobile APP
Mobile Games / Kids apps

Desktop Legia.com
Desktop Fanstore
Desktop Tickets

Cyfrowy program meczowy

Desktop Legia.com
Newsletters

Drukowany program meczowy
POK na telefon
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Mapa empatii



Potrzeby kibica:

1. Chce mieć możliwość większej integracji z klubem

2. Chce mieć obszerne relacje pomeczowe

3. Chce mieć łatwy dostęp do wszystkich newsów

4. Chce być na bieżąco z tematami klubowymi

5. Chce czuć więź z klubem

6. Chce wiedzieć co czują inni kibice

7. Chce czuć się częścią większej społeczności

8. Chce mieć możliwość wyrażania swoich emocji

Mapa empatii



Potrzeby kibica:

1. Chce mieć wpływ na decyzje

2. Chce znać swój klub

3. Chce mieć szybki dostęp do informacji

4. Chce sukcesu sportowego

5. Chce lepiej poznać piłkarzy

6. Oczekuje dobrego contentu

7. Oczekuje sprawdzonych informacji z pierwszej ręki

8. Chce wiedzieć kiedy gra Legia

Mapa empatii



Unikalna wartość:

a. Oficjalny content wysokiej jakości

b. “Build-up” przed kluczowymi wydarzeniami

c. Angażowanie użytkownika w życie klubu (komentarze, quizy, ankiety, grywalizacja)

Dodatkowa (niesprawiedliwa)  przewaga:

a. Bezpośredni dostęp do paliwa kontentowego

b. Część większego systemu z bogatą ofertą (jeden login)

c. Oficjalność

Lean canva



Rozwiązania

a. Feed z ciągłą informacją (notyfikacje) i contentem wysokiej jakości (official) oraz z wielu kanałów (social media)

b. Prostota, funkcjonalność i atrakcyjny design

c. Personalizacja serwowanych informacji

d. Narzędzia do monetyzacji (siatka reklamowa)

e. Funkcjonalności angażujące użytkownika (komentarze, like, quizy, ankiety, elementy grywalizacji)

Lean canva



Źródła przychodów

a. Pozytywny wpływ na wizerunek marki

b. Nowy kanał komunikacji z użytkownikami

c. Inventory reklamowe

d. Nowe źródło danych o kibicach

e. Inne narzędzia monetyzacji (mikropłatności?)

Lean canva



1. Angażowanie i utrzymanie kibiców na serwisie
2. Sprzedaż B2C (bilety, fanstore, hospitality, experiences)
3. Prezentacja oferty B2B (hospitality, biznes, corporate)

CELE SERWISU WWW



• Informacje klubowe z życia zespołu i klubu
• Możliwość share i odniesienia się 

emotikona/ikona
• Dzień meczowy (match-center)

• Możliwość głosowania i dzielenia 
(share) statystyk i infografik meczowych 
na social media

• Social Wall zdjęć, które ludzie publikują 
używając hashtag w social media np. 
#LegiaLech itp.

• Możliwość share i odniesienia się 
emotikona/ikona przy danym wpisie, 
zdjęciu /akcji

• Statystyki sezonowe
• Zaciągane z systemów jak Statscore czy 

Opta
• Możliwość polubienia i share grafiki ze 

statystyką

• Profile piłkarzy (plus galeria sław)
• Profil piłkarza na wzór społecznościowego 

• Wpisy ala tweety
• Wrzutki zdjęć z social media piłkarza
• Zdjęcia i video oficjalne
• Wywiady
• Q&A Live video/chat
• Fakty i statystyki
• Quizy , głosowania i zabawy
• Followowanie aktualizacji o piłkarzu

• Legia TV także w aktualnościach jako embeed
• Treści video w specjalnej sekcji ale także przy 

artykułach i profilach piłkarzy
• Video ekskluzywne przy relacji meczowej
• Możliwość share i odniesienia się 

emotikona/ikona
• Mini Quizy, zabawy, konkursy

• Głosowania z możliwością share wyniku czy 
zabawy do social media

ELEMENTY ANGAZUJĄCE (STICKINESS)



Cele biznesu
• Sprzedaż biletów
• Sprzedaż merchandise
• Sprzedaż experiences (wycieczki, tour)
• Sprzedaż hospitality
• Oferta biznesowa (reklama, sponsoring)
• Oferty produktów i usług Legii Warszawa
• Corporate

Cele biznesowe muszą być u podstaw zaprojektowane jako cel konwersji 
użytkownika. Ustalone będą stałe mierniki np. jaki % ruchu konwertuje do 
sprzedaży w sklepie itp

Narzędzia to inventory reklamowe (bannery, alerty) ale także konwersja na założenie 
konta kibica co da nam możliwość analizy i komunikacji bezpośredniej. 

CELE SERWISU WWW



Jeden Login (SSO)

Autentykacja kibica w 
systemach Legii Warszawa

Jedno konto, aby uzyskać 
dostęp do usług online 
klubu i dedykowanych 
treści

Tworzenie widoku fan360 
w systemach należących 
do klubu (CRM)
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Internetowe usługi mobilne

Media klubowe jako 
alternatywa dla dużych 
portali

57% fanów szuka statystyk 
meczów podczas oglądania

Statystyki podczas meczu na 
stadionie

Monetyzacja dzięki siatce 
reklamowej
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Klubowe aplikacje mobilne

Treści dostępne tylko dla 
zarejestrowanych 
użytkowników

Dedykowane treści i oferty

Zaangażowanie fanów 
poprzez umożliwienie im 
oddania głosu (ankiety itp.)
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ChatBots

Zwiększanie zaangażowania dzięki 
quizom i konkursom

Wiadomości i aktualne tematy

Oferta Fanstore i dedykowane 
rabaty

Automatyczne odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania przez 
fanów (POK)

Budowanie bazy użytkowników do 
celów marketingowych na 
platformach Facebooka
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Portal WIFI

Internetowy serwis mobilny 
w dni meczowe dostępny na 
stadionie

Dostęp do szybkiego i 
darmowego połączenia WIFI

Statystyki i ciekawostki o 
przeciwniku

Dedykowane oferty 
meczowe

Budowanie bazy 
użytkowników



Legia Warszawa i SIA





• Wymiana wiedzy na temat innowacji (Nie tylko biznes ale też 
sport)

• Identyfikowanie i budowa wiedzy na temat rozwiązań, które są 
już używane w klubach

• Uzyskiwanie preferencyjnych warunków komercyjnych 
zawierając umowy z firmami technologicznymi 

• Tworzenie nowych produktów i usług wraz z innymi klubami 
(optymalizacja kosztów)

• Promocja oferty sponsoringowej klubów
• Promocja klubów na innych niż lokalne rynkach



( 6 months )



( 6 months )





• SMART TAG PILOT



Pre-Covid, Covid, Post-Covid



Pre-Covid Covid Post-Covid

Transmisje
Inwestycje w jakość przekazu, 

statystyki, OTT

Artificial Sound (Dźwięk 
kibiców), Cyfrowi fani na 

trybunach, VR, Social
watching

Social watching, Streaming, 
Near live content, VR

Dzień meczowy
Konkursy, Zabawy, 

Aktywności

Przeniesienie do online, 
Dedykowane grupy i chaty, 
Centra meczowe, Content z 

szatni, wywiady

Nie tylko stadion ale też 
świadomość o kibicach w 
domach, AR na stadionie, 

Second Screen na stadionie, 
Aplikacje dnia meczowego

Sponsoring Bandy, Ulotki, Koszulki
Branded Content, siatki 

reklamowe, digital
Branded Content, pakiety 

digital + content

Merchandise
Kluczowa sprzedaż w dzień 

meczowy
Więcej krótkich kolekcji – fast 
fashion, kluczowy ecommerce

eCommerce kluczowym 
kanałem, platformy CRM, 

Digital Marketing, algorytmy 
rekomendacyjne

Media
Dzień meczowy, treści z życia 

klubu

Branded Content, Nowe 
krótkie formaty na kanały 

własne i social media

Własne formaty mediowe, 
wideo + audio, Własne 

studio, Więcej treści poza 
piłką

Digital Wsparcie dla działów

Głębsze wykorzystanie 
narzędzi, ewangelizacja 

działów, innowacja, 
rozwiązania dla sponsorów

Innowacja, nowe projekty 
cyfrowe, nowe kanały 

monetyzacji, 



We serve fans not the screens



Let’s innovate!


