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Wybieraj¹c swoje inwestycje, firma podejmuje
racjonalne decyzje. Dlaczego wybiera np. Igrzy-
ska Olimpijskie zamiast lokalnych przedsiêwziêæ
lekkoatletycznych? Poniewa¿ Olimpiada wzbu-
dza emocje nawet u osób, które nie pasjonuj¹
siê sportem, a wiêc w ten sposób mo¿na
dotrzeæ do o wiele szerszego spektrum odbior-
ców. Poza tym, przy okazji Olimpiady, mówi siê
nie tylko o sporcie i zwyciêzcach, a tak¿e o ide-
ach.
Tylko olimpiada?
Sport to nie tylko Olimpiada, mistrzostwa
�wiata czy Polski. Coraz czê�ciej do g³osu
dochodz¹ równie¿ lokalne kluby sportowe
i mniej widowiskowe dziedziny sportu (wykres
1). Pojawiaj¹ siê pytania: �dlaczego popiera siê
wielkie wydarzenia sportowe i wielkich medial-
nych sportowców?�, �dlaczego sponsorzy nie
podejmuj¹ inwestycji w mniejsze sportowe
przedsiêwziêcia?�. Z praktycznego punktu
widzenia, odpowied� na te pytania nie jest
trudna. Wystarczy postawiæ siê w roli firmy,

która chce skorzystaæ ze sponsoringu sporto-
wego, aby promowaæ siebie, w³asne marki czy
produkty. Sponsoring ma sprzedawaæ firmê
i produkty, a taki efekt uzyska siê wy³¹cznie przy
du¿ym nag³o�nieniu w mediach. �wiadcz¹ o tym
dzia³ania PKO BP, który do promocji kart kre-
dytowych z powodzeniem wykorzysta³ wizeru-
nek Sylwii Grucha³y, Telekomunikacji Polskiej,
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Medialni sponsorzy
Rzesze kibiców to wspania³a po¿ywka
dla firm wykorzystuj¹cych marketing
sportowy w celu promowania swoich
produktów i us³ug. Sponsoring wyko-
rzystuje wszystko; stroje sportowców,
stadiony, ¿ywno�æ i kibiców. Dziêki
transmisjom logo sponsora trafia 
do milionów potencjalnych klientów.
Na tym w³a�nie polega promocja.



która zaanga¿owa³a siê w sponsoring
polskiej reprezentacji olimpijskiej, czy
Philipsa, sponsora Mistrzostw �wiata
w pi³ce no¿nej.
Nawet najwiêksze firmy, które
wyk³adaj¹ na to ogromne pieni¹dze,
musz¹ byæ �wiadome stosunkowo
niewielkiej dostrzegalno�ci swoich
dzia³añ w sporcie. Jak wynika
z badañ ARC Rynek i Opinia, na kil-
kaset firm zaanga¿owanych w Polsce
na du¿¹ skalê w sponsoring spor-
towy, zaledwie kilkana�cie mo¿e
liczyæ na prawid³owe dostrze¿enie
faktu sponsorowania i po³¹czenie go
z dyscyplin¹ na poziomie przekra-
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Podstaw¹ sukcesu w sponsoringu
jest dobrze przygotowana strate-
gia. Na w³asne dzia³ania wokó³
niego nale¿y przeznaczyæ 3 � 4
razy wiêcej �rodków ni¿ na sam
sponsoring. Wybór w³a�ciwego
podmiotu, który otrzyma wspar-
cie, to dopiero pocz¹tek drogi.
Kolejnym etapem jest wzbudzenie
sympatii do danej firmy i jej pro-
duktów oraz zachêcenie klientów
do dzia³añ przek³adaj¹cych siê na
sprzeda¿.

Ilo�æ materia³ów 
prasowych 
od pa�dziernika 
2003 do pa�dziernika 
2004 roku 
na podstawie 
archiwum 
PRESS-SERVICE 
Monitoring Mediów

Publikacje prasowe, dotycz¹ce wydarzeñ sportowych, w okresie X 2003 - X 2004)

Zainteresowanie poszczególnymi dyscyplinami sportu

�ród³o: Sponsoring Monitor 2004/2005, ARC Rynek i Opinia

skoki narciarskie
pi³ka no¿na

siatkówka
lekkoatletyka

p³ywanie
koszykówka

boks
rajdy samochodowe

¿u¿el
kolarstwo

narciarstwo (biegowe, zjazdowe)
jazda figurowa na lodzie

formu³a 1
sporty ekstremalne, wyprawy

pi³ka rêczna
tenis

siatkówka pla¿owa
tenis sto³owy

hokej na lodzie
¿eglarstwo

pi³ka no¿na pla¿owa
snowboard

je�dziectwo
windsurfing

Fot
. EP

A P
HO

TO
/LE

HT
IKU

VA
/Pe

kka
 Sak

ki



k a m p a n i e

55styczeñ/luty 2005

czaj¹cym 10 proc. ogó³u responden-
tów. 
Czy fakty te dyskwalifikuj¹ mniejsze
firmy, które nie s¹ w stanie zaanga-
¿owaæ du¿ych �rodków we w³asne
dzia³ania? Czy ma³e kluby osiedlowe
i lokalne dru¿yny nie maj¹ ¿adnych
szans, aby pozyskaæ pieni¹dze na
szkolenie przysz³ych medalistów?
Co przemawia za inwestycjami
w konkretne wydarzenie sportowe?
Zale¿¹ one od emocji, spo³ecznej
akceptacji, idei oraz ponadczasowych
warto�ci, a tak¿e zaanga¿owania
gwiazd sportu, praktyków w dziedzi-
nie marketingu sportowego. O sku-
teczno�ci sponsoringu sportowego
decyduj¹ tak¿e zaanga¿owanie
mediów i ich intensywne wsparcie.

Ma³y nie mo¿e?
Przyk³adów wspierania sportu m³o-
dzie¿owego nie brakuje. Z drugiej
strony niewiele robi siê dla poprawy
ca³ego systemu zarz¹dzania i skoor-
dynowania dzia³añ dotycz¹cych
sportu w Polsce. Nie mo¿na te¿
zapominaæ o niejasnych strukturach
i zasadach przep³ywu pieniêdzy. Przy
wspó³pracy mediów, sponsorów oraz
lokalnych �rodowisk mo¿na w³a�ci-
wie promowaæ sport. Stanie siê on
wówczas zjawiskiem wszechobecnym
i nieod³¹cznym elementem wycho-
wania m³odzie¿y i dzieci. W takich
warunkach wsparcie finansowe doty-
czyæ bêdzie dzia³añ nag³a�nianych
medialnie. 

Sponsoring lokalny i sponsoring sportu
m³odzie¿owego oddzia³uje mniej ni¿
programy o krajowym lub �wiatowym
zasiêgu. Trudno jednak zaprzeczyæ oczy-
wistym korzy�ciom, p³yn¹cym ze wspie-
rania sportu w skali mikro. Doskonale
zdaj¹ sobie z nich sprawê firmy obecne
ju¿ w �wiadomo�ci lokalnych spo³ecz-
no�ci. Sponsorzy tacy spotykaj¹ siê
z wdziêczno�ci¹ i uznaniem, a co naj-
wa¿niejsze, maj¹ najwiêksze szanse
na odkrycie prawdziwego talentu
i wykreowanie nowej gwiazdy. O tym
ostatnim, niestety, czêsto zapominaj¹.

Sylwia Krzewiñska
Press-Service Monitoring

Mediów
Jaros³aw Semrau, DMS

Badanie �Sponsoring Monitor 2004/2005� przeprowadzili
ankieterzy ARC Rynek i Opinia, metod¹ bezpo�rednich
wywiadów kwestionariuszowych. Reprezentatywna próba
dotyczy³a 1200 mieszkañców Polski, w wieku 15-65 lat.
Mia³a ona charakter losowo-udzia³owy.
Badanie przeprowadzono w okresie od 25 pa�dziernika  
do 8 listopada 2004 roku.

Kontakt respondentów z ró¿nymi dyscyplinami sportowymi 
a dostrzegalno�æ faktu ich sponsorowania

Lech - 42,4%, Mastercard - 19,8%,
Canal + - 16,6%, Warka - 14,7%,
¯ywiec - 13,8%, Lotto - 13,4%,
TP S.A. - 12,5%, Amica - 11,1%,
Adidas/Era - 10,1%, Coca Cola -
9,2%, Carlsberg - 8,8%, Puma -
8,3%, Ford - 7,8%

Red Bull - 58,7%, Milka - 21,7%,
Poczta Polska - 17,9%, Lotto -
9,2%, TPS.A. - 7,6%, Harna� -
6,5%, TVP S.A. - 6,0%

�ród³o: Sponsoring Monitor 2004/2005, ARC Rynek i Opinia
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