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 - Próbowaliśmy 
dzia³aæ w mediach 
i reklamowaæ siê w 
radiu, jednak zabiegi 
te nie przynios³y 
w moim odczuciu 
¿adnych efektów - 
stwierdza Rutkow-
ski. Jego zdaniem 
tym, co przyci¹ga 
wiêkszośæ klientów 
jest dobrze ozna-

czony punkt w ruchliwej czêści miasta. - Nasz neon widoczny jest ju¿ 
z daleka – mówi. Z rozmów z pracownikami klubów i si³owni mo¿na 
wywnioskowaæ, ¿e nie prowadz¹ innych dzia³añ poza reklamowymi. 
Co najwy¿ej na samym pocz¹tku kontaktuj¹ siê z mediami, zapraszaj¹c 
je na huczne otwarcie.
Z takim podejściem nie zgadza siê jeden z pracowników p³ockiego 
fitness klubu Blue (nazwisko do wiadomości redakcji). Jego zdaniem 
najwa¿niejszy jest szum w 
mediach. - Najlepiej jeśli 
dzia³ania s¹ prowadzone jed-
nocześnie w radiu, telewi-
zji i lokalnej prasie – uwa¿a. 
Wa¿ne s¹ równie¿ eventy. 
W³aściciel klubu raz na kwar-
ta³ organizuje imprezê z 
pokazem aerobiku w jednym 
z p³ockich klubów. Bawi¹ siê 
na niej zarówno pracownicy, 
stali bywalcy fitness, jak i 
klubowicze. - Im wiêcej ludzi 
zobaczy nasze dzia³ania, tym 
wiêcej bêdzie mog³o siê do 
nas przekonaæ. Najgorsza jest 
niewiedza – podsumowuje.

Fitness dla seniora
Akademia Radości ¯ycia 
to jednoosobowa forma 
dzia³aj¹ca na terenie Pozna-
nia od 2006 roku. Zajmuje 
siê prowadzeniem zajêæ dla 
seniorów oraz kobiet w 
okresie późnej doros³ości.
Ze wzglêdu na oryginalnośæ 
zajêæ i ma³¹ świadomośæ 
spo³eczeñstwa o mo¿liwoś-
ciach aktywności wśród osób starszych w³aści-
cielka Akademii Agata Kosiak od pocz¹tku zdecy-
dowa³a siê na dzia³ania z zakresu public relations: 
„Z badañ, które przeprowadzili studenci UAM w 
Poznaniu wynika, ¿e nasza grupa docelowa, czyli 
osoby starsze jako formy promocji bardzo ceni¹ 
sobie upominki i gad¿ety. W nastêpnej kolejności 
du¿¹ rolê odgrywa poczta pantoflowa. Postano-
wi³am po³¹czyæ oba te mechanizmy. Na jednym z 
zajêæ rozda³am gliniane anio³ki, które uczestnicy 
warsztatów mieli podarowaæ swoim najbli¿szym.
Na dzia³ania z zakresu marketingu i PR poświêcam 
jedynie 5 proc. przychodów, dlatego bezcenne 
okazuj¹ siê tak¿e pomys³y, inicjatywa i zaanga-
¿owanie znajomych. Dziêki temu ju¿ kilkakrotnie 
Akademia Radości ¯ycia pojawi³a siê w lokalnej 
telewizji, komentuj¹c takie tematy, jak rola relacji 
miêdzy dziadkami a wnukami czy istota aktyw-
ności seniorów. Spor¹ wagê przyk³adam te¿ do 
strony internetowej. Okazuje siê bowiem, ¿e z 
sieci korzystaj¹ coraz czêściej seniorzy.
Du¿y oddźwiêk medialny mia³y równie¿ akcje, 

które organizowaliśmy w jednym z 
najwiêkszych poznañskich centrów 
handlowych. O ich przeprowadze-
niu informowa³am media, wyko-
rzystuj¹c informacje prasowe. 
Organizowa³am równie¿ spotkania 
i zabawy dla osób starszych. Nie 
wymagaj¹ one wysokich kosztów, 
a jedynie du¿ego zaanga¿owania i 
czasu. W nasze dzie³o w³¹czaj¹ siê 
jednak równie¿ s³uchaczki Akade-
mii, dziel¹c siê swoj¹ twórczości¹ 
i pomys³ami.
W przysz³ości planujê poszerzaæ 
dzia³alnośæ Akademii, a co za tym 
idzie, równie¿ dzia³ania PR.

Zdaniem Hanny Fidusiewicz z Polish Sport Pro-
motion dzia³ania promocyjne musz¹ ³¹czyæ ró¿ne 
formy, nie oznacza to jednak, ¿e musz¹ poch³aniaæ 
ca³y nasz bud¿et.
„Dzia³ania promocyjne i marketing nie powinny 
przekraczaæ 10 proc. kosztów podczas tworzenia 
klubu i 5 proc. miesiêcznie w trakcie jego dzia³alno-
ści. Tworzenie wizerunku powinno byæ skierowane 
do mieszkañców, których miejsce zamieszkania jest 
oddalone nie wiêcej ni¿ 10-15 minut samochodem 
lub pieszo. Istotne jest równie¿ podkreślenie istoty 
takich walorów klubu, jak serwis, jakośæ, oferta, 
potrzeby klienta. Ludzie chc¹ nale¿eæ do grup spo-
³ecznych odnosz¹cych sukcesy, a przynale¿nośæ do 
klubu daje status spo³eczny, nobilitacjê i presti¿.”

Aktywna siłownia
„Wiêkszośæ prowadzonych dzia³añ 
promocyjnych jest zupe³nie 
nieskuteczna” - twierdzi w³aściciel 
bydgoskiego klubu fitness Sunrise 
Robert Rutkowski. Spytaliśmy wiêc 
praktyków, jak powinny siê promowaæ 
si³ownie i fitness kluby, aby odnieśæ 
sukces i przetrwaæ na rynku.
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S³awomir Bochnak, mened¿er sportu w Sport Partner Agencji Sportowej

6 kroków do sukcesu
Krok pierwszy: Utrafiæ grupê docelow¹
Wskazania naszych potencjalnych klientów s¹ podstaw¹ do budowania wizerunku i odpowied-
nich relacji z otoczeniem. Informacje o naszym klubie bêd¹ siê rozchodziæ przede wszystkim 
tzw. „poczt¹ pantoflow¹”. Musimy wiêc zadbaæ o dobr¹ opiniê wśród obecnych klientów, która 
w naturalny sposób rozprzestrzeniaæ siê bêdzie w najbli¿szym otoczeniu.

Krok drugi: Jak nas widz¹, tak o nas mówi¹
Odpowiedni wystrój i aran¿acja wnêtrz bêdzie decyduj¹ca w pierwszym kontakcie z klientem. 
Powinniśmy wiêc pamiêtaæ, aby osoby, które przebywaj¹ w naszym klubie dobrze siê w nim 

czu³y. Na pocz¹tkowym etapie budowania relacji z klientami i kreowania wizerunku bêdzie to czynnik w 
du¿o wiêkszym stopniu opiniotwórczy ni¿ jakośæ sprzêtu czy kwalifikacje instruktorów.

Krok trzeci: Liczy siê cz³owiek
Wa¿niejsze od kwalifikacji kadry instruktorskiej s¹ takie czynniki, jak umiejêtnośæ budowania przez ni¹ 
dobrych relacji, charyzma, a tak¿e znajomośæ zasad zachowania siê ludzi w grupie i umiejêtnośæ kiero-

wania nimi oraz zarz¹dzania grup¹. Warto o 
tym pamiêtaæ.

Krok czwarty: Elastyczna oferta
Poza ró¿norodności¹ oferty i dostosowaniem 
jej do indywidualnych mo¿liwości klientów 
pamiêtajmy, ¿e nasze propozycje musz¹ byæ 
tak¿e modne i atrakcyjne. Starajmy siê od 
czasu do czasu wprowadzaæ dodatkowe ele-
menty, które mog¹ zagościæ na sta³e w naszej 
ofercie lub pojawiaæ siê cyklicznie.

Krok pi¹ty: Programy lojalnościowe
Wszelkie rabaty, dodatkowe profity dla sta-
³ych klientów bêd¹ dobrym motywatorem do 
szerzenia dobrej opinii o klubie w środowisku 
znajomych i s¹siadów.

Krok szósty: Wydarzenia specjalne
Co mo¿e byæ dobr¹ okazj¹?
Dni otwarte, które mog¹ przysporzyæ nam 
nowych klientów, a tak¿e przypomnieæ ju¿ ist-
niej¹cym, ¿e jest na przyk³ad koniec wakacji i 
czas wzi¹æ siê do pracy.
Zajêcia pokazowe, maj¹ce na celu prezenta-
cjê nowego instruktora czy nowej formy zajêæ, 
któr¹ chcemy wprowadziæ do oferty.
Zajêcia z gwiazd¹, na które mo¿na zaprosiæ 
tak¿e znan¹ osobê (ze świata sportu, lokaln¹ 
celebrity) – jej obecnośæ odbije siê szerokim 
echem w otoczeniu.

Silny PR
Z jakich narzêdzi i metod powinna skorzystaæ 
ma³a, osiedlowa si³ownia zatrudniaj¹ca 3-4 osoby 
i dzia³aj¹ca w du¿ym mieście wojewódzkim ana-
lizuje Izolda de Saint-Paul, dyrektor generalny 
agencji A propos.

Trudno jest znaleźæ jedn¹ uniwersaln¹ receptê na 
promocjê wszystkich ma³ych, osiedlowych si³owni. 
Mo¿liwośæ wypromowania ka¿dej firmy uzale¿niona jest bowiem od bardzo 
wielu czynników, a przede wszystkim od chêci i zaanga¿owania jej szefostwa. 
Za³ó¿my jednak, ¿e mówimy o si³owni, której kierownictwo zdecydowane 
jest zainwestowaæ w promocjê i budowanie przewagi nad konkurencj¹.
Sukces si³owni zale¿y od liczby odwiedzaj¹cych j¹ klientów - w tym przy-
padku grupê docelow¹ stanowi¹ okoliczni mieszkañcy. Skuteczne dzia³ania 
promocyjne powinny skoncentrowaæ siê na rozpropagowaniu miejsca wśród 
osiedlowiczów. Jakie s¹ wiêc mo¿liwości dotarcia z informacj¹ w³aśnie do 
tej grupy? Niektóre nowoczesne osiedla posiadaj¹ w³asn¹ sieæ intranetow¹, 
wydaje siê ona byæ idealnym narzêdziem komunikowania - nie jest jednak 
jeszcze w Polsce zbyt dobrze znana. Natomiast coraz wiêksza liczba osiedli 
dysponuje stronami internetowymi. Tam mo¿emy umieszczaæ informacje o 
naszych inicjatywach, zajêciach i wszelkich przejawach dzia³alności.
Innym, nawet o wiele popularniejszym narzêdziem wykorzystywanym do 
promocji mniejszych firm s¹ bezp³atne gazety dzielnicowe, w których naj³a-
twiej jest przebiæ siê z lokalnymi newsami. Oczywiście zawsze mo¿na zde-
cydowaæ siê na rozdawanie ulotek, ale zwa¿ywszy na fakt, ¿e na ogó³ l¹duj¹ 
one natychmiast w koszu na śmieci, lepiej jest przeznaczyæ te same pieni¹-
dze na budowê w³asnej, choæby najprostszej strony internetowej. Z innych 
rozwi¹zañ pozostaj¹ jeszcze blogi czy najskuteczniejszy, zw³aszcza wśród 
kobiet, piar szeptany.
Przekaz, jaki komunikujemy nie mo¿e ograniczaæ siê do suchej informa-
cji w stylu „adres, godziny otwarcia i serdecznie zapraszamy”. Musimy 
podj¹æ decyzjê, czy idziemy w kierunku powtarzania przekazu w for-
mie p³atnej reklamy, czy bardziej op³aca siê nam stworzenie jakiegoś 
wydarzenia, które zainteresuje lokalne media i naszych potencjalnych 
klientów. Mo¿liwości jest wiele, ale wszystko zale¿y od firmy, jej szefo-
stwa i bud¿etu.

Zebrała Małgorzata Twardo 
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Zdjêcia dziêki uprzejmości firmy Game Sport Sp. z o.o 
z Krosna, www.gamesport.com.pl


