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sponsoring – dlaczego?  

Sport, ze swymi atrybutami, jest najbardziej obserwowaną, przyciągającą największą 
uwagę i zainteresowanie aktywnością społeczną.

▪ uniwersalność
- narodowa, kontynentalna, światowa

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



sponsoring – dlaczego? 

Firmy na konkurencyjnym rynku szukają takich kanałów dotarcia do konsumenta, które będą 
najbardziej efektywne a i niedostępne lub w dostępności zawężone dla konkurencji
(piłka nożna i brak sponsorów na reprezentacyjnych koszulkach meczowych).

Wysyłając komunikat do kibiców (konsumentów), którzy identyfikują się ze sportem 
(zawodnikiem, klubem, reprezentacją, imprezą w ukochanej dyscyplinie) sprawiają, iż lojalność 
przynosi namacalną i długoterminową przewagę konkurencyjną.

Prezentując się w anturażu jaki zaplanują i podpisem pod umową pieczętując, realizują swoje 
cele marketingowe związane z aktywnością sportową jaką wybrali zgodnie ze swą strategią 
marketingową.



sponsoring – definicja

Sponsoring to współpraca podmiotu gospodarczego, który zapewnia środki finansowe, rzeczy 
lub usługi sportowcowi, organizacji sportowej lub organizatorowi imprezy sportowej w zamian 
za pewną (zdefiniowaną) formę praw, skojarzenia lub transferu wizerunku, które są 
wykorzystywane do realizacji zaplanowanych przez ów podmiot gospodarczy celów 
(promocyjnych, marketingowych, komercyjnych, sprzedażowych czy finansowych).

Sponsoring to opłata finansowa i/lub uiszczana w naturze (usługa, wyposażenie, sprzęt) na 
rzecz obiektu sportowego w zamian za możliwość wykorzystania potencjału komercyjnego 
związanego z tym obiektem.

Sponsoring polega na powiązaniu firmy sponsora (podmiot) z klubem sportowym, organizacją, 
drużyną, sportowcem lub wydarzeniem (obiekt sponsorowany) gdzie:
- sponsor dąży do realizacji swoich celów (budowanie pozycji marki i lojalności konsumentów)
- sponsorowany zapewnia sobie finansowanie.



sponsoring – definicja

Komercyjny sponsoring jest finansową lub/i rzeczową inwestycją w aktywność sportową, 
kulturalną, oświatową, itp. gdzie oczekiwany jest wyraźny efekt komercyjny związany
z tą inwestycją oraz podkreślane jest wykorzystanie skojarzenia z tą aktywnością dla 
osiągnięcia precyzyjnie określonych i wymiernych celów marketingowych
i komercyjnych.

▪ efekt komercyjny

▪ wykorzystanie faktu sponsorowania

▪ precyzyjnie określone cele



sponsoring – definicja

Jakich słów nie ma:

▪ wsparcie

▪ wsparcie finansowe

▪ finansowanie

▪ współfinansowanie

▪ współtworzenie

▪ pomoc

▪ radość z aktywności najmłodszych

▪ kiedyś i my byliśmy takimi młodymi sportowcami … ponieważ



sponsoring – jak to tam działa?

▪ strategia marketingowa (misja, wizja, główne cechy produktu)
▪ odpowiedź na pytanie, jak zwiększyć naszą konkurencyjność
▪ podjąć działania sponsoringowe
▪ wybór pola sponsorowania (kultura, sztuka, ekologia, edukacja, ekonomia, media … sport)
▪ wybór płaszczyzny sponsorowania (jaki sport i dlaczego?) – transfer wizerunku
▪ wybór obiektu sponsorowania (związek, klub, zawodnik, impreza, itd.)
▪ oferta – produkt
▪ negocjacje
▪ draft umowy
▪ umowa

tu się kończy sponsoring .., dla firmy zaczyna się marketing, zwany czasem aktywizacją

▪ realizacja programu sponsorskiego
▪ podsumowanie i audyt, decyzja … co dalej



sponsoring – motywacja 
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inne

motywacja pracowników

wzrost sprzedaży

przywiązanie klientów do marki

pozyskanie nowych klientów

świadomość i znajomość marki

wizerunek marki



sponsoring – motywacja 

▪ wzrost świadomości
▪ transfer cech produktowych (sukces, zwycięstwo, styl życia, wartości, emocje), transfer wizerunku
▪ rozpoznawalność marki 
▪ przychylne nastawienie do firmy / marki                             
▪ pozycjonowanie marki
▪ budowanie relacji 
▪ budowanie lojalności konsumenckiej  
▪ pozyskanie nowej grupy konsumentów 
▪ demonstracja produktu
▪ dotarcie do trudnych celów marketingowych (B2B)
▪ zaangażowanie pracowników
▪ odpowiedzialność społeczna         
▪ promocja sprzedaży 
▪ dostęp do bazy danych                          
▪ działania PR  
▪ wsparcie procesu rebrandingu      
▪ ekspozycja logo w „oku kamery”

▪ wzrost  sprzedaży 
▪ przewaga konkurencyjna
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udział sponsoringu sportu
w sponsoringu ogółem (*)

8,8

20,6

26

17,6

do 20%

20 - 50%

powyżej 50%

nie wiem

(*) Sponsorium Report 2019
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obiekt sponsorowania
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kryteria wyboru obiektu
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współpraca z obiektem
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generacje sponsoringu

generacja I (lata 70/90 XX w.)
ekspozycja produktów reklamowo zakazanych

generacja II (przełom XX/XXI w.)
kreowanie wizerunku

generacja III (początek XXI w.)
pro-sprzedażowe zadanie sponsoringu



przemiany wartościowe sponsoringu

uzyskanie praw

kupowanie wrażeń

prezentacja cech marki

zmuszanie do zwrócenia uwagi

zysk z wszechobecności

odpowiedź na potrzeby marki

wykorzystywanie praw

kreowanie doznań

przekazywanie wartości marki

zwracanie uwagi samoistnie

odpowiednie pozycjonowanie

odpowiedź na potrzeby odbiorcy



sponsoring – jak to tam działa?

▪ strategia marketingowa (misja, wizja, główne cechy produktu)
▪ odpowiedź na pytanie, jak zwiększyć naszą konkurencyjność
▪ podjąć działania sponsoringowe
▪ wybór pola sponsorowania (kultura, sztuka, ekologia, edukacja, ekonomia, media … sport)
▪ wybór płaszczyzny sponsorowania (jaki sport i dlaczego?) – transfer wizerunku
▪ wybór obiektu sponsorowania (związek, klub, zawodnik, impreza, itd.)
▪ oferta – produkt
▪ negocjacje
▪ draft umowy
▪ umowa

tu się kończy sponsoring .., dla firmy zaczyna się marketing, zwany czasem aktywizacją

▪ realizacja programu sponsorskiego
▪ podsumowanie i audyt, decyzja … co dalej



STRATEGIA MARKETINGOWA 
OFERTA SPONSORINGOWA
PROGRAM SPONSORSKI 



strategia marketingowa

ANALIZA SYTUACJI
gdzie jesteśmy?

INWENTARYZACJA MARKETINGOWA
co mamy? czego nie mamy?

SWOT

MYŚLENIE O PRZYSZŁOŚCI
WIZJA

pożądana sytuacja marketingowa w przyszłości
MISJA

po co to robimy, jaki jest cel naszego działania? 

CELE I ZADANIA DO REALIZACJI
co? jak? kto? kiedy?



strategia marketingowa

MY – kim jesteśmy?
co mamy, kogo reprezentujemy, jakie mamy osiągnięcia, jaką dyscyplinę sportu reprezentujemy, jakie są 
cechy szczególne naszej dyscypliny, jakie atrybuty możemy przypisać naszej dyscyplinie, jaka jest nasza 
największa siła, jakim wizerunkiem dysponujemy, …

MY – kim chcielibyśmy być? Kim będziemy?
Wizja
pożądana sytuacja marketingowa, jak chcemy budować swój sponsoring, z kim rozmawiamy, a  z kim nie, co 
jest dla nas ważne w programie sponsorskim, co nas usatysfakcjonuje w pełni a co trochę, …

Misja
cel naszego działania marketingowego, kto osiągnie korzyści z naszego działania, jak ma wyglądać idealne 
środowisko marketingowe i sponsoringowe, jak będzie wyglądać marketing w naszej organizacji, w trakcie 
oraz gdy zakończymy działanie, kiedy będziemy mogli uznać, że nasz cel został osiągnięty, co zrobimy po 
osiągnięciu celu …

MY – co oferujemy?
prawa (na jakiej podstawie), tytuły (piramida sponsorska), przywileje i obowiązki (matrix)

MY – ile to ma kosztować?
To nie jest proste, ale na pewno dużo prostsze niż wtedy gdy zaczynaliśmy



strategia marketingowa

Przygotowując, pisząc i realizując strategię marketingową w większości kontekstów mamy 
gotowe części naszego programu sponsoringowego:

▪ strategiczny - znamy przeszłość, nakreśliliśmy przyszłość
▪ sportowy - znany swoje osiągnięcia, wiemy co chcemy osiągnąć
▪ historyczny - znamy swoje korzenie, swoją przeszłość i chlubną historię
▪ organizacyjny - stworzyliśmy strukturę organizacyjną, wiemy co możemy a czego nie 

możemy w zakresie organizacyjnym
▪ marketingowy - sporządziliśmy inwentaryzację marketingową, mamy wizję i misję, wiemy 

gdzie jesteśmy z naszym marketingiem
▪ komunikacyjny – znamy i korzystamy – Social Media
▪ eventowy - wiemy na co nas stać, jaką imprezę możemy a jakiej nie damy rady 

zorganizować
▪ reklamowy - zdefiniowaliśmy plan reklamowy, wiemy jak go opisać i przygotować, każde 

miejsce reklamowe ma swoje uzasadnienie
ergo …
możemy nawet przygotować ofertę sponsoringową (bycia sponsorowanym) …



oferta sponsoringowa

przykłady,

słów parę o nich …. 



oferta sponsorska
oferta bycia sponsorowanym 

Oferta sponsorska to podstawowy dokument, który pozwala na kontakt pomiędzy sponsorem i 

sponsorowanym. 

W tym dokumencie zawarte są pierwsze wymagania, pierwsze ustalenia i wskazane są pierwsze pieniądze. 

Jeśli strony się porozumieją w tym pierwszym kontakcie, następuje faza negocjacji, która kończy się 

podpisaniem umowy sponsorskiej (umowy współpracy).

kto – komu?

kiedy?

w jaki sposób?

harmonogram działań

Timing

wygląd, objętość, szata graficzna

przesłanie – dalsze kroki – zasady negocjacji – zasady współpracy



PROGRAM SPONSORINGOWY
WYKORZYSTUJĄCY SPORT

perspektywa obu stron



program sponsoringowy 

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

osiągniecie zaplanowanych przez sponsora korzyści
satysfakcjonujący wynik sportowy lub organizacyjny

▪ przy maksymalnym nagłośnieniu przez media
▪ ku zadowoleniu kibiców

PODMIOTEM programu sponsoringowego jest SPONSOR
coś lub ktoś kto jest sponsorowany jest OBIEKTEM SPONSOROWANIA



SPONSOR / sponsorowany

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

▪ mało programów sponsoringowych
▪ jeszcze mniej udanych programów

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



SPONSOR  
myśl o sponsoringu

▪ czy moja firma jest wystarczająco znana?

pozycja na rynku

▪ czy powinienem sponsorować?

motywacja

▪ co mogę osiągnąć za pomocą sponsoringu?

świadomość

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

zdefiniowana i określona potrzeba



sponsorowany 
myśl o potrzebie bycia sponsorowanym

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

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



SPONSOR  
adaptacja programu do strategii marketingowej

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

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



SPONSOR  
pytania, na które trzeba znać odpowiedź

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

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

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



SPONSOR  
negocjacje warunków finansowych i świadczeń
sponsorskich

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



sponsorowany 
oferowany pakiet sponsorski

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



SPONSOR / sponsorowany

produktowość sportu

strategiczne traktowanie marketingu sportowego

oferta jest przedstawieniem naszego produktu

umowa sponsorska jest końcem sponsoringu i początkiem marketingu

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

współpraca wieloletnia

budżet naszej organizacji musi mieć rubrykę „marketing”



dziękuję za uwagę

TOMASZ REDWAN

601 412 009

tomasz@redwan.com.pl


