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_BIZNES I SPORT
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o nie jest pytanie jakie
stawiają sobie coraz
częściej szefowie firm
i ich dyrektorzy marketingu. Dylemat brzmi:
kogo sponsorować? Zawodnika
czy całą drużynę? A jeśli to
drugie to reprezentację kraju
czy raczej klubową? Szacowną,
starą dyscyplinę olimpijską czy
nową, może jeszcze niszową, ale
popularną wśród młodzieży?
Najpopularniejszy sport globu,
czyli piłkę nożną? Z jej wszystkimi zaletami ale i wadami, jak
nieokrzesani kibice czy chroniczny
brak sukcesu? Czy coś w czym
jesteśmy naprawdę dobrzy siatkówkę lub skoki narciarskie?
Prawdziwe pytanie brzmi nie
czy tylko jak ubiec konkurencję,
która przecież też zaraz zwiąże
swój wizerunek ze sportem?!

Nie ma dziś bowiem dziedziny
życia mocniej wywołującej
prawie wyłącznie pozytywne
emocje (nawet jeśli nasi akurat
przegrywają). I tak bardzo
budującej społeczność (a dla
marketingowców to łatwa do
opisania „target” grupa). Dziś
w Polsce, podzielonej na pół
politycznym sporem, sport
to wręcz ostatnia rzecz, która
Polaków łączy. Podzieleni
w ocenie każdego innego
wydarzenia, wszyscy zgodnie
kibicujemy już biało-czerwonym
sportowcom, Lewemu i jego
piłkarzom, Kurkowi i pozostałym
siatkarskim mistrzom świata,
a zimą wszyscy ściskamy
kciuki za Stocha i spółkę.

_A co już jest spełnieniem marzeń
marketingowców to fakt, że
dla kibiców sukces zdaje się nie
być kluczowy. Zgodni z zasadą:
„dumni po zwycięstwie, wierni po
porażce”. A skoro oni nie odkochują
się w swoich sportowych
herosach, wierne pozostają także
sponsorujące sport firmy.

_Czy warto
sponsorować
sport?

Czy po klęsce na mundialu w Rosji
nastąpił exodus partnerów reprezentacji Polski z piramidy sponsorskiej
PZPN? Wręcz przeciwnie, chętnych nadaj jest więcej niż miejsc.
Że sukces sportowy wcale nie jest
koniecznym elementem sukcesu
sponsoringu przekonuje przykład
wsparcia Orlenu dla Roberta Kubicy.
Nieszczęsny Williams przygotował mu
tak słaby bolid, że Polak wciąż przyjeżdża ostatni. Ale „kościół Kubicy” jest
tak bardzo wdzięczny za umożliwienie
mu powrotu do F1, że szturmuje stacje.
Tankowanie na Orlenie stało się wśród
społeczności kibicowskiej hasłem
i modą. Nie tylko tankowanie zresztą,
bo Orlen rozszerzył portfolio produktów o merchandising dla fanów F1.
Ciężko dziś stwierdzić czy nastąpi
zwrot niemałej inwestycji. Ale na
pomocy wybitnemu sportowcowi
w spełnieniu sportowej bajki Orlen
zdecydowanie wygrał wizerunkowo.
Sprawnie wykorzystuje to zresztą
w kampaniach, eksponując najistotniejsze elementy tej historii – wytrwałość i determinację w dążeniu do celu.
Dzięki czemu rozpoznawalności marki
w Polsce wybiła już poza skalę.
Michał Pol
redaktor naczelny „Business&More”
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Sport jest modny. Modne są bieganie
i zdrowy tryb życia. W portfelach
Polaków na dobre zagościły karty
sportowe od pracodawców. Nazwiska
trenerek personalnych stały się
cennymi markami. Za popularnością
idą oczywiście coraz większe
pieniądze. Na sporcie można zarobić.
Przy blasku sportowych emocji
można się też ogrzać. Kolejne
firmy stawiają więc na sponsoring
drużyn i poszczególnych
zawodników, a niektóre marki –
jak Red Bull – niemal w całości
opierają na tym swój marketing.

dylla? Czy może jednak w tej beczce miodu jest choć
łyżka dziegciu? #passonplastic – z takim hashtagiem,
rysunkiem orki na koszulkach i hasłami wzywającymi
do ratowania oceanów kolarze brytyjskiego Team Sky
ruszali na trasę Tour de France w 2018 roku. Wyścig,
po raz czwarty z rzędu, wygrali. Nie minął jednak rok, a PRowcy drużyny musieli zmierzyć się z… protestami ekologów,
którzy stanęli przy trasie ich rodzimego Tour de Yorkshire.
Koncern (do którego należała telewizja Sky) zmienił właściciela i postanowił wycofać się ze sponsorowania kolarstwa. Drużynę przejął sir Jim Ratcliffe – prywatnie wielbiciel
tego sportu, służbowo właściciel korporacji Ineos, firmy
petrochemicznej i jednego z największych producentów
plastiku na świecie. Sytuacja, delikatnie mówiąc, niezręczna. Padły oskarżenia o „greenwashing” i „sport-washing” (poprawianie wizerunku firmy za pomocą działań
ekologicznych i sportowych), ale na jednym proteście
oraz kilku artykułach w prasie się skończyło. Dlaczego?
Bo ludzie kochają wartości, jakie sport za sobą niesie,
a to przesłania czasami największe grzechy zawodników
i sponsorów. Nawet dopingowe afery i skandale obyczajowe uchodzą często sportowcom na sucho. A skoro
zagrożenie jest tak niewielkie, a potencjalne korzyści
dla marki znaczące, to nic dziwnego, że firmy garną się
do sponsorowania sportu na najwyższym poziomie. Nie
wystarczy jednak wydzielić w Excelu z budżetem firmy
wiersza „sponsoring” i czekać na efekty. Symbioza
biznesu i sportu to prawdziwa sztuka.
I właśnie temu, jak na sporcie zarobić, poświęcamy nowe
wydanie „Business&More”. Mam nadzieję, że jego lektura
dostarczy nie tylko solidnej porcji wiedzy, ale też inspiracji
do wzięcia udziału w tej biznesowo-sportowej rywalizacji.
Piotr Rutkowski,
redaktor prowadzący „Business&More”,
zastępca rzecznika prasowego mBanku
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_Gra w emocje

_Najlepiej sprzedają się emocje – a te niewątpliwie wzbudza sport.
Występy ulubionej drużyny czy zawodnika rozpalają kibiców do czerwoności.
Duży ładunek uczuciowy, jaki niosą za sobą wydarzenia sportowe, powoduje,
że marketing jest ich nieodłączną częścią.

Ewa Guzek
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ponsoring sportowy cieszy się rosnącą popularnością, będąc dla firm nie tylko środkiem
do budowania wizerunku, lecz także inwestycją,
która w połączeniu z reklamą i działaniami PR
przynosi oczekiwany zwrot. Nic zatem dziwnego,
że coraz więcej marek podejmuje decyzję o wsparciu indywidualnych zawodników, drużyn lub wydarzeń sportowych. Czy
sponsoring sportowy opłaca się firmom? Jakie zyski przynosi?

To jedna z najszybciej rozwijających się form promocji, która
przynosi markom oczekiwane korzyści – od wzrostu rozpoznawalności po wykreowanie pozytywnego wizerunku i wyższą
sprzedaż produktów i usług. Wydatki polskich marek na rynku
praw sponsoringowych wyniosły w 2018 roku ponad 870 mln zł,
co jednoznacznie pokazuje, że przedsiębiorstwa uwierzyły w ten
rodzaj promocji i pomimo ryzyka coraz śmielej angażują swoje
środki finansowe. Reklama sponsora bywa wręcz pożądana przez
odbiorców lubiących utożsamiać się z firmami, które – finansując
drużyny czy zawodników – wspierają rozwój sportu. Co więcej,
kibice sami stają się rzecznikami marki, przekazując pozytywne
informacje o sponsorze, np. w mediach społecznościowych.

_Ponad 51% Polaków chętniej wybiera
ofertę firmy sponsorującej sport.

_Piłka wciąż w grze
Piłka nożna to najbardziej popularna dyscyplina sportu na świecie.
W Polsce generuje największy
potencjał marketingowy, zgarniając przeszło 32% przychodów
ze sprzedaży praw sponsoringowych. Futbol tworzy też najwyższą
wartość medialną dla sponsorów.
W 2017 roku wypracował 1,7 mld
zł. Sponsorzy piłki nożnej, tacy
jak Lotos, Nike, STS, Ustronianka,
Cinkciarz i OSHEE, dzięki popularności i licznym transmisjom meczów
zyskują dużą ekspozycję w mediach.
W 2018 roku głośno było o zaangażowaniu PKO BP w Lotto Ekstraklasę.
Stworzenie wieloletniego programu
sponsorskiego ma wpłynąć nie tylko
na seniorską, lecz także młodzieżową piłkę nożną. Znaczące kontrakty podpisały także Coca-Cola
z PZPN-em i Fortuna z pierwszą ligą.

Źródło: ARC Rynek i Opinia, Sponsoring Insight

Przykładem takich działań mogą być chociażby OSHEE
czy Coca-Cola, które zostały oficjalnymi sponsorami reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ich logotypy eksponowane były
na biletach, bandach boiskowych czy ściankach konferencyjnych, a cała komunikacja kierowana do adresatów marek
oparta została o najważniejsze wydarzenie sportowe roku.
Jak zauważają specjaliści, duże imprezy sportowe to jednocześnie spore ryzyko w postaci ostatecznego wyniku, jednak
im wcześniej marka zacznie wykorzystywać sportowców
i skojarzy ich ze swoimi produktami, tym mniej uzależniony
od końcowego wyniku zawodów będzie zwrot z inwestycji.
Dobrze wykorzystała to Rexona, która już w 2017 roku wybrała
Kamila Glika na ambasadora marki. W rezultacie porażka polskiej
kadry narodowej nie była porażką dla Rexony, która zdążyła wykorzystać dobry wizerunek i passę sportowca przed mundialem.
Mniejsze zainteresowanie sponsoringiem konkretnych zawodników wynika z większego ryzyka medialnej wpadki, jaką zaliczył
w 2009 roku znany golfista Tiger Woods. Skandal obyczajowy
związany z licznymi romansami sportowca czy jazda samochodem pod wpływem środków odurzających wpłynęły negatywnie na wizerunek sportowca. Spółki, takie jak Electronic
Arts (producent gry wideo PGA Tour Golf), PepsiCo oraz Nike,
zaliczyły poważne spadki na giełdzie, które były wiązane
przez analityków właśnie z problemami osobistymi Woodsa.
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_Klątwa Gillette
Porażki na stałe wpisane są w zmagania
sportowe i trafiają się nawet najlepszym,
z czym muszą liczyć się firmy inwestujące w zawodników. Niefortunnie dla
Gillette zaliczyli je kolejno trzej ambasadorzy marki, których marketingowcy
oceniali jako swego rodzaju „pewniaki”.
Thierry Henry, ciesząca się wielką
sławą gwiazda FC Barcelony w latach
2007–2010, w meczu z Irlandią zagrał
ręką, co dało Francji awans do mistrzostw świata, a sam Henry skończył
w klubie MLS. Wspomniany już Tiger
Woods, kiedy zostawał twarzą Gillette,
był wielką gwiazdą golfa, tymczasem
w niedługim czasie zupełnie załamała
się jego kariera sportowa. Roger Federer
to kolejna „ofiara” kontraktu z Gillette.
Niedługo po podpisaniu umowy na jego
drodze stanął Rafael Nadal, a później
Novak Djoković, którzy skutecznie odebrali mu marzenia o tenisowej potędze.

_Red Bull w trakcie dziesięcioletniej współpracy
z Adamem Małyszem zarobił ponad 90 mln zł
na wykorzystaniu wizerunku skoczka.
Business&More_9
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_Cenny comeback
_Orlen a sporty motorowe
Sporty motorowe zyskały popularność głównie dzięki dwóm potężnym
sponsorom – PKN Orlen i Grupie Lotos.
Pierwsza ze spółek stworzyła gwiazdorski Orlen Team startujący w rajdzie
Dakar. Ten najbardziej morderczy wyścig
to najlepszy system kontroli jakości paliw,
a sam team jest jednym z najsprawniejszych narzędzi promocji paliw koncernu.
Oprócz samochodowo-motocyklowego
Orlen Teamu koncern zainwestował także
w Verva Racing Team jeżdżący w Porsche
Supercup – wyścigach rozgrywanych
przed zawodami Formuły 1. Orlen zorganizował też w Warszawie uliczne wyścigi
profesjonalnych kierowców pod nazwą
Verva Street Racing. Na żywo obejrzało
je 85 tys. osób, a w telewizji – kilkaset
tysięcy. Nie znamy zainwestowanych
kwot, ale szacuje się, że sponsorzy wydają
na sporty motorowe 60–70 mln zł rocznie.
Sam udział Orlen Teamu w Dakarze
ma kosztować 8–10 mln zł. Wiadomo
jednak, że wartość reklamowa ekspozycji uzyskanych dzięki sponsoringowi znacznie przewyższa wydatki.

Powrót Roberta Kubicy
do Formuły 1 był szeroko
komentowany, a niebagatelną
rolę odegrał tu PKN Orlen,
który już zyskał wizerunkowo.
Umowa zakłada, że spółka
wspiera zespół, o ile Polak pozostaje jednym z jego dwóch
podstawowych kierowców.
Projekt ten jest jednak ryzykowny ze względu na styl
jazdy i powolne odradzanie
się teamu, do którego należy
Kubica. Samo przejście kierowcy wywołało zamieszanie
na rynku sponsoringowym.
Po pierwsze ze względu na
zerwanie wieloletniej współpracy z Lotosem, a po drugie
z powodu pogłosek o fuzji
obu paliwowych koncernów.

14%

28%

10%

Kamil Stoch

Robert Lewandowski

Kamil Glik

_Najpopularniejsi sportowcy w mediach tradycyjnych
Najbardziej medialni sportowcy – liczba publikacji w latach 2014–2018
Źródło: Press Service

_Kup pan stadion
Ciekawym segmentem sponsoringu sportowego jest sprzedaż
naming rights, czyli praw marketingowych do nazwy obiektu. W tym
wypadku właściciel miejsca udostępnia sponsorowi na określony
czas i za określoną kwotę prawo
do lokowania w nazwie obiektu
firmy lub marki. Takie umowy są
zawierane na co najmniej kilka lat.
Pierwsza transakcja naming rights
na świecie odbyła się w Stanach
Zjednoczonych w 1953 roku. Firma
Anheuser-Busch kupiła prawo
do nazwy stadionu baseballowego
Sportsman’s Park w Saint Louis
i zmieniła ją na Busch Stadium.
W Polsce prekursorem był Bank
Gospodarki Żywnościowej.
W 2008 roku nabył prawa do nazwy
toru kolarskiego w Pruszkowie
i przemianował go na BGŻ Arena.
Działania były konsekwencją strategii marketingowej banku, od lat
inwestującego w polskie kolarstwo.
Właściciele obiektu zyskują nie tylko
środki na utrzymanie, lecz także
prestiż związany z marką sponsora.
Sponsorzy z kolei oprócz ekspozycji
logotypów podczas wydarzeń sportowych wzmacniają swój wizerunek
jako stabilnej firmy długofalowo
zaangażowanej w sport i związanej
z lokalną społecznością. Przykładem
może być współpraca pomiędzy
Ergo Hestią a Ergo Areną – halą widowiskowo-sportową znajdującą się
na granicy Sopotu i Gdańska. Firmy
zyskują też przestrzeń na działalność
z zakresu CSR i employer brandingu,
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takie jak organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych czy tworzenie pakietów wejściówek dla pracowników.
W zakupie naming rights prym wiodą
również spółki z udziałem Skarbu
Państwa, jak w przypadku dużych
stadionów – np. PGE Narodowy oraz
Stadion Energa Gdańsk – czy hal
wielofunkcyjnych – Tauron Arena
Kraków i Azoty Arena w Szczecinie.
W 2018 roku ten segment wprawdzie nieco się ożywił, ale wciąż
to jeden z najmniej docenianych
rodzajów sponsoringu w Polsce.

_Topowi sponsorzy
Największe wydatki na sponsoring
sportowy ponoszą branże energetyczna (19,7%) i paliwowa (18,7%).
Sporo wydają też firmy z sektora
chemicznego (7,9%) oraz organizatorzy gier hazardowych i zakładów wzajemnych (6,8%). Zestawienie zamykają
spółki górnicze (3,2%) i budowlane
(4%). Wśród top 20 sponsorów sportu
aż 11 firm to spółki z udziałem Skarbu
Państwa. Najbardziej zaangażowane
marki to: PKN Orlen, Lotos, Onico SA,
Tauron, PGE, Enea, Energa, PGNiG,
JSW SA, KGHM Polska Miedź, Grupa
Azoty, Polski Cukier, Nike, Adidas,
Plus, Asseco Poland SA, Comarch,
Totalizator Sportowy, STS, Fortuna
i PKO BP. W 2018 roku należało do
nich 40,2% rynku sponsoringowego.
Coraz większa liczba marek decyduje
się na zakup praw sponsorskich, przez
co rośnie próg finansowy wejścia.

_Nie tylko
banner na bandzie
Choć wiadomo, że sponsoring
sportowy jest jednym z najbardziej
skutecznych narzędzi, to jednak
sponsorzy wymagają coraz więcej
od finansowanych podmiotów,
np. skutecznego zarządzania nowymi
mediami czy szkoleń zawodników,
które mają uświadomić im, że ich
wizerunek podczas zawodów i poza
nimi jest dla sponsora tak samo
ważny. Sportowcy uczą się, jak
korzystać z mediów społecznościowych, które informacje i opinie
publikować, a które lepiej zachować
dla siebie z uwagi na dobro sponsora i kontraktu. Zawodnicy, tacy
jak Robert Lewandowski czy Kamil
Stoch, wiedzą, że stali się produktem
reklamowym. Potwierdzają to dane
zebrane w oparciu o publikacje
w Internecie z lat 2014–2018, gdzie
wśród najbardziej medialnych
sportowców znaleźli się kolejno
Lewandowski, Stoch i Glik.

588 843

1 192 301

411 637

piłka
siatkowa

piłka
nożna

piłka
ręczna

_Medialność dyscyplin sportowych

Liczba publikacji o wybranych dyscyplinach sportowych – 2014–2018
Źródło: Press Service
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_12 przykazań
dla zawodnika
i sponsora
Sport dostarcza wspaniałych przeżyć i ogromnych emocji.
Porywa tłumy, a stąd prosta droga do jego biznesowego aspektu.
Z uwagi na swoją specyfikę staje się idealnym polem do działań
marketingowych. Wartość sponsoringu sportowego w Polsce
liczy się w setkach milionów złotych. Jest zatem o co grać!

W

kontekście budowania
wizerunku firmy doskonałym rozwiązaniem
jest nie tylko współpraca z profesjonalnymi
zawodnikami, lecz również długofalowe
wspieranie młodych sportowców oraz amatorów. Sponsorując zawodowców, można się
spodziewać określonych rezultatów, bowiem
po obu stronach biznesowej barykady pracuje
sztab specjalistów od marketingu. Natomiast
wspieranie młodego – często niedoświadczonego i działającego w dużej mierze intuicyjnie
– zawodnika, może być wielką niewiadomą.
Co sprawia, że decyzja o sponsoringu przynosi
zamierzony skutek lub wręcz przeciwnie –
nie okazuje się tak trafna, jak obie strony tego
oczekują? Problem ten można zobrazować
na przykładzie zawodnika, który podejmuje
pierwszą współpracę w oparciu o sponsoring.
Na co partnerzy powinni zwrócić uwagę? Choć
nie chodzi tylko o statystyki i excelowe tabelki, to intuicja również nie jest miarodajnym
narzędziem. Łatwo tutaj o błędy i niedopatrzenia, które przynieść mogą więcej szkody niż
pożytku zarówno sponsorującemu, jak i sponsorowanemu. O jakich punktach zapalnych mowa?
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_Sponsor

Bogumił Głuszkowski
Wielokrotny mistrz Polski
w triathlonie, trener i coach,
założyciel klubu CITYZEN_
w Poznaniu – kuźni
talentów i sportowej pasji.

1. Emocje nie mogą decydować – jeśli
decyzję o wsparciu danej osoby podejmuje się wyłącznie pod wpływem emocji, możemy nie osiągnąć oczekiwanych
rezultatów. Nie należy bazować na przypadkowych relacjach, bez zastanowienia się,
w jakim stopniu dana osoba oraz reprezentowana przez nią dyscyplina korelują
z aspektami działalności naszej organizacji,
które chcielibyśmy popularyzować.
2. Przeszłość ma znaczenie – wybierając
osobę, którą chcemy wspierać, zapominamy o jej doświadczeniach mających
wpływ na to, w jaki sposób jest postrzegana przez potencjalnych odbiorców
reklamy naszej marki. Chcąc zapewnić
sobie efektywne, długotrwałe i spójne
oddziaływanie, warto przyjrzeć się przeszłości zawodnika, porozmawiać z trenerem albo z uczestnikami jego treningów.
3. Myślenie perspektywiczne – zdarza się, że firmy
nie sprawdzają też przyszłości (sic!) zawodnika, a więc
jego potencjału, zapału, chęci do pracy. Czy osoba,
z którą chcemy współpracować, będzie godnym ambasadorem naszej marki? Historia światowego sportu
zna przypadki bardzo utalentowanych juniorów,
którzy odnieśli jednorazowy sukces – nie nauczywszy
się pokory wobec pracy, pogrzebali swoje możliwości.
4. Reguły gry – tak jak w sporcie: zasady muszą
być jasno określone. Brak doprecyzowanych reguł
i oczekiwań bywa źródłem wielu nieporozumień.
Decydując się na sponsoring, warto spisać nawet
takie drobiazgi, jak liczba i charakter wzmianek
w mediach społecznościowych czy stylistyka
publikowanych w internecie wypowiedzi.
5. Ufam, ale sprawdzam – to cenna zasada
nie tylko z punktu widzenia wychowawczego,
ale przede wszystkim w aspekcie biznesowym.
Bez obaw i dla wyciągnięcia rzeczywistych korzyści – sponsorujący powinien sprawdzać, dokąd
powędrowały wyłożone przez niego pieniądze.
6. Edukacja i komunikacja – czyli wypracowanie
wspólnego języka. Dowiedzmy się jak najwięcej o sponsorowanej dyscyplinie, bądźmy z nią
na bieżąco, jednocześnie ucząc sportowca
biznesowej spójności. Warto także wyznaczyć
opiekuna – osobę odpowiedzialną za komunikację ze sponsorowanym zawodnikiem.

_Sponsorowany
1. Zwycięzców się nie
sądzi? – podpisując
pierwszy kontrakt, mamy
poczucie, że złapaliśmy
pana Boga za nogi. Zdarza
się, że zawodnicy na początkowym etapie swojej
kariery lekceważą kwestię
sprawdzenia organizacji,
z którą zamierzają podjąć
współpracę. Nie mając
doświadczenia i kompetencji, godzą się na warunki,
które w przyszłości mogą
rzutować na ich wizerunek.
2. Intencje – realizując
ustalone cele, wchodzimy w relację o charakterze biznesowym,
która ma się opłacić
obu stronom. Tu rodzi
się jednak pytanie o to, co nami kieruje. Postawa „dają,
to biorę” nie jest uczciwa. Przyjmując nawet niewielkie wsparcie, należy pamiętać, że wspiera nas ktoś, kto w nas wierzy.
3. Umiesz liczyć? To… kalkuluj! – rozpoczynając przygodę
ze sponsoringiem, trzeba mieć na uwadze swoją wartość – nie tylko aktualną, w kontekście oczekiwań sponsora,
ale również tę potencjalną, która może być wynikiem tej
współpracy. Fakt uczestnictwa w jakiejś akcji promocyjnej może zwiększyć popularność zawodnika, zwiększając
również jego rozpoznawalność oraz uzupełniając know-how.
4. „Nie tylko kasa się liczy” – niestety są zawodnicy,
którzy zapominają, że oto ktoś podarował im pieniądze na rozwój. Brak komunikacji z instytucją świadczącą
sponsoring, przede wszystkim w zakresie „raportowania”
postępów oraz podejmowanych kroków, to duży błąd.
5. Edukacja finansowa – pierwsze środki uzyskane od sponsorów to bezcenna lekcja zarządzania finansami. Nawet jeśli
są niezbyt okazałe w kontekście gwiazd światowego sportu,
z pewnością są większe niż kieszonkowe otrzymywane od
rodziców. Doceńmy je jako możliwość zdobycia ważnych
umiejętności, szczególnie pożądanych w sportowym biznesie.
6. Znaj swe priorytety – podpisując pierwszą umowę, uwzględnij to, co ma dla ciebie szczególne znaczenie. Jakie są
twoje cele? O co walczysz jako sportowiec?
Zredefiniuj swoje dążenia. Zyskasz świadomość tego,
na co w pierwszej kolejności należy przeznaczyć uzyskane pieniądze, przybliżając się w ten sposób do zaplanowanego celu.
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_Sport zawsze
wygrywa w lotto

_Czy spółce skarbu państwa wolno mniej niż
prywatnym firmom?
Współtworzył Pan
Kodeks Dobrych Praktyk
Sponsoringowych – jakie
są jego najważniejsze
zasady i dlaczego powstała konieczność
ich wprowadzenia?

8 pytań Michała Pola do Olgierda Cieślika

Totalizator Sportowy od lat bierze udział
w licznych projektach partnerskich i akcjach
specjalnych na rzecz sportu i kultury. Spółka
od samego początku swojego istnienia,
czyli od ponad 63 lat, angażowała się
w zadania, które obecnie zalicza się do działań
z zakresu społecznej odpowiedzialności.
Traktuje priorytetowo wspieranie rozwoju
infrastruktury sportowej, do tego dołączyły
również działania w obszarze kultury.
Totalizator Sportowy jest prekursorem działań
CSR wśród spółek Skarbu Państwa.

_Jakimi zasadami,
jeżeli chodzi o udzielenie
sponsoringu, kieruje
się spółka?
Wszystkie sprawy związane ze sponsoringiem regulują „Zasady prowadzenia
działalności sponsoringowej
przez Totalizator Sportowy”.
Dokument ten został przygotowany pod koniec 2017 roku.
Totalizator Sportowy sponsoruje
wyłącznie Polski Komitet Olimpijski.
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Umowa z PKOl-em uwzględnia
wszystkie zasady sponsoringowe, którymi się kierujemy.
Mowa zarówno o randze, prestiżu,
popularności, jak i o znaczeniu
tego wsparcia dla całego narodu, w tym szczególnie dla tej
dziedziny życia społecznego,
która jest związana ze sportem
i zdrowym trybem życia. Jest to
także projekt wyjątkowy, mający
wielki wpływ zarówno na markę
korporacyjną, jak i parasolową.
Oczywiście nie jest to jedyna forma

Olgierd Cieślik
Prezes Zarządu
Totalizatora Sportowego
Michał Pol
Dyrektor segmentu sportowego w Grupie Onet-RAS
Polska. Uznany dziennikarz
sportowy i korespondent.

Państwowa spółka musi dobrze się
zastanowić nad wydaniem każdej
złotówki. Nie wejdzie w projekty
o wątpliwej z jej punktu widzenia
wartości społecznej, ale nie ma
w tym nic nienaturalnego. Tak jest
na całym świcie. Wielkie pieniądze
wymagają jeszcze większej uwagi
i racjonalnego ich wydawania.
Firmy prywatne, choć nie zawsze dysponują dużymi budżetami, to mają więcej swobody
w doborze partnerów i projektów.
Z kolei kodeks, o którym pan
wspomniał, to nic innego, jak
usystematyzowanie i opisanie
działań, które są prowadzone
w ramach działalności sponsoringowej. Dokument ten jest pewnego
rodzaju drogowskazem, który
opisuje, jak należy prowadzić tego
typu działania, żeby były etyczne
i korzystne dla wszystkich stron.

_W jaki sposób Totalizator
Sportowy angażuje się
w sponsoring sportowy
i jakie ma z tego korzyści?
Powstaliśmy po to, by wspierać
polski sport. Robimy to naprawdę
dobrze i wszechstronnie. Z jednej
strony mamy klasyczny sponsoring, z drugiej – umowy partnerskie, ale także projekty własne.
Nie możemy też zapominać o środkach z dopłat, które przekazujemy
na fundusze celowe, a z których są
później finansowane zadania związane z rozwojem sportu i kultury.
Co roku są to kwoty liczone
w setkach milionów złotych.
Przypomnę, iż na polski sport
o 1994 przekazaliśmy już ponad 12 mld zł. Tylko w 2018 roku
było to rekordowe 770 mln zł.
Co ważne, te pieniądze pochodzą od naszych klientów, zatem

to oni mają pełne prawo określać się mianem największych
mecenasów polskiego sportu.
Jeśli chodzi o korzyści wynikające
z takich działań, posłużę się przykładem współpracy z PKOl-em,
która zapewnia benefity obu
stronom. W naszym przypadku
jest to budowanie pozytywnego
wizerunku jako podmiotu wspierającego, korzyści marketingowe,
ale także sprzedażowe. Nie ukrywam, że mamy też wielką radość
i satysfakcję z tego, iż współpracujemy z naszymi olimpijczykami.
Jeśli mówimy o PKOl-u, to z pewnością istotne dla Komitetu jest to,
że wspierane są wszystkie dyscypliny olimpijskie. Poza tym współpraca z solidnym partnerem też
na pewno nie jest bez znaczenia.
W przypadku umów partnerskich obowiązuje ta sama zasada wzajemnych korzyści.

_Pieniądze pochodzą od naszych
klientów, zatem to oni mają
pełne prawo określać się mianem
mecenasów polskiego sportu.

współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Mamy wiele projektów,
w których jesteśmy partnerem.
To dzięki nim logo LOTTO można
zobaczyć podczas rozgrywek
Ekstraklasy SA, na meczach koszykówki, podczas Tour de Pologne,
imprez hippicznych, wioślarskich
itd. Nie możemy zapominać także
o wydarzeniach kulturalnych,
których jest naprawdę wiele
– od regionalnych po te największe, np. Międzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
Na zdjęciu: Olgierd Cieślik oraz sportowcy z projektu „6 z LOTTO” (Patrycja Maliszewska short-track, Sebastian Kłosiński – łyżwiarstwo szybkie,
Agnieszka Kobus – Zawojska, Maria Springwald, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann z wioślarskiej czwórki kobiet).
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_Czy projekty, w które
angażuje się Totalizator,
są krótko-, czy
długoterminowe?

_W jakie projekty Totalizator
jest obecnie zaangażowany? Czy istnieje jakaś
hierarchia dyscyplin?

Zdecydowanie bardziej korzystna jest
współpraca długofalowa, ponieważ
pozwala szczegółowo zaplanować
działania i odpowiednio budować
komunikację, a partnerom daje
poczucie stabilizacji i pozwala bez
obaw patrzeć w przyszłość. Dlatego
właśnie jesteśmy z PKOL-em już
od 25 lat. W ramach tej współpracy
mamy także wydarzenia i projekty,
które choć są jednorazowe, to bez
wątpienia wyjątkowe, a zatem warte
zainteresowania. W latach można
liczyć naszą obecność na stadionach Ekstraklasy SA, trasach Tour
de Pologne, boiskach koszykówki,
rozgrywkach LOTTO 3×3 Quest i nie
tylko. Charakter długofalowy ma też
nasz własny projekt, czyli „Szóstka
z LOTTO”, który grupie 6 perspektywicznych zawodników daje możliwość finansowania przygotowań do
igrzysk olimpijskich – zarówno letnich
w Tokio, jak i zimowych w Pekinie.

Doskonale wiemy, że numerem 1
w Polsce i na całym świecie jest piłka
nożna, stąd m.in. nasza wieloletnia
współpraca z LOTTO Ekstraklasą SA.
Warto przy okazji dodać, że w umowie jest uwzględnione kształcenie
piłkarskiej młodzieży, na czym
z pewnością wszystkim nam zależy.
Wspieramy wiele wydarzeń sportowych, związanych m.in. z koszykówką, wioślarstwem, kolarstwem,
hippiką i nie tylko. Jesteśmy od
ponad dekady związani z Torem
Wyścigów Konnych na Służewcu,
który w tym roku obchodzi swój
jubileusz 80-lecia. Mamy też
wspomniany wyżej autorski projekt
pod nazwą „Szóstka z LOTTO”.
Nie możemy tu mówić o budowie
hierarchii dyscyplin, ponieważ już
samo jej ustalanie niesie ze sobą
ryzyko uznania za ciekawe tych dyscyplin, które gwarantują najwyższy
zwrot. Takie postępowanie może
zminimalizować lub nawet wyeliminować wspieranie młodych talentów,
zwłaszcza w tych dyscyplinach,
które nie są na szczycie popularności.
Uważam, że ważne jest poszukiwanie
dyscyplin, które nie są zbyt popularne. W naszym przypadku strzałem
w dziesiątkę było podjęcie współpracy z LOTTO 3×3 Quest. Jest ona
dla nas interesująca nie tylko z biznesowego czy marketingowego punktu
widzenia. Daje także satysfakcjonujące poczucie, że wspieramy wartościową, ciekawą dyscyplinę, która
z roku na rok zyskuje na popularności.

_Totalizator przestaje
być sponsorem tytularnym Ekstraklasy, ale
nie zrywa z piłką nożną.
Czy warto było inwestować w polską ligę?
Wysoki czy niski poziom tej lub innej
dyscypliny nie może być jedynym wyznacznikiem opłacalności
współpracy. Gdybyśmy patrzyli na
wsparcie jakiegoś sportowca lub
dyscypliny pod kątem ich złego czy
dobrego poziomu, nie mielibyśmy
wielu gwiazd sportu. Sporej grupie
młodych sportowców ktoś kiedyś
zaufał i dlatego mieli fundusze
na rozwój. Poważny mecenas nie
inwestuje wyłącznie w to, co najlepsze i gwarantujące szybki zwrot,
lecz daje także szanse tym, który
dopiero zaczynają swoją przygodę
ze światem sportu lub mają już
pewne osiągnięcia, ale muszą mieć
wsparcie, żeby pójść krok dalej.
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_Czy wejście Totalizatora
Sportowego i marki LOTTO
w Polską Ligę E-sportową
rozpoczyna nowy etap,
jeżeli chodzi o strategię?
To odważny krok, łączący się także
z nowymi obszarami działania
Totalizatora Sportowego, które
można określić mianem „online’owej”.

Informowaliśmy niedawno media,
że chcemy mocno zaistnieć w e-sporcie. Pierwsze inwestycje mogliśmy
zaobserwować już w lutym tego roku.
Wówczas nasza marka LOTTO została partnerem wszystkich transmisji z turniejów organizowanych przez
ESL: ESL One, ESL Pro League oraz
z marcowego Intel Extreme Masters
2019. Natomiast pod koniec kwietnia
ogłosiliśmy całoroczną współpracę
z Polską Ligą E-sportową, zostając partnerem tytularnym Dywizji
Profesjonalnej w Counter-Stike:GO
aż przez dwa sezony rozgrywek
ligowych. Od lat jesteśmy największym mecenasem polskiego sportu,
w niedługim czasie chcemy być
także postrzegani jako największy
mecenas polskiego e-sportu.

_Co powinien robić zarówno
sponsor, jak i sponsorowany,
aby zachęcić kibiców?
To dość nietypowe pytanie. Można na nie
odpowiedzieć nieco wymijająco, że dobre
wyniki sportowców i reklama zdziałają
cuda. Pamiętajmy jednak, że każde wydarzenie, każda dyscyplina czy wsparcie
konkretnego zawodnika wymaga indywidualnego podejścia. Nie ma jednej metody,
dzięki której równie szybko można wypromować koszykówkę, żeglarstwo, szachy
czy łyżwiarstwo szybkie. Są dyscypliny, jak
piłka nożna, w których przypadku zachęcanie kibiców nie jest potrzebne. To się po
prostu dzieje. Mamy też przykłady takich
dyscyplin, np. skoki narciarskie, w których
jeden utalentowany skoczek plus silny
partner mogą dać początek gwałtownemu
wzrostowi popularności dyscypliny.
Wspomniałem wcześniej o LOTTO 3×3
Quest. To jest właśnie przykład znakomitej
współpracy mecenasa z organizatorem,
dzięki której obie strony mogą zrealizować
projekt „uszyty na miarę”. Jest to ważne
również dla kibiców, widzą oni bowiem
projekt zrealizowany od A do Z według
najlepszego możliwego scenariusza.
Zyskuje i marka mecenasa, i dyscyplina
oraz wszyscy jej reprezentanci. W mojej
ocenie właśnie tego typu podejście jest
optymalne. To naprawdę działa.
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_Bycie fit to nie moda,
to styl życia… i biznes
Paweł Hałabuda

Polacy chcą być fit. Świadczą o tym stabilizujący się rynek fitness,
rosnąca liczba klubów i prawie 3 miliony osób, które wylewają siódme
poty na siłowniach lub podczas zajęć grupowych. Eksperci zgodnie
potwierdzają: moda na fitness nie tylko nie mija, ale ma się bardzo dobrze.

J

uż 2,91 mln Polaków dba o formę –
wynika z raportu firmy doradczej
Deloitte „The European Health & Fitness
Market 2018”, opracowanego wspólnie
z organizacją EuropeActive. Według
analiz do 2020 roku liczba osób aktywnie
ćwiczących zwiększy się w Polsce do 4 mln.
Z utrzymującej się mody na zdrowy i aktywny
tryb życia cieszą się szczególnie sieci klubów
fitness. To właśnie one są największymi beneficjentami wzrostu liczby osób chętnie
sięgających po karnety członkowskie.

_Popularność systemów kafeteryjnych
Znaczący udział w tym rynku w Polsce posiada Benefit Systems, który
od 2004 roku oferuje karty sportowe. – Nasze karty zapewniają dostęp do ponad
4 tys. obiektów sportowo-rekreacyjnych w 650 miastach Polski i korzysta z nich
obecnie 971,2 tys. osób w kraju oraz 222,9 tys. za granicą (m.in. w Czechach
i na Słowacji) – podkreśla Adam Radzki, członek zarządu Benefit Systems.
– Nieustannie rozwijamy produkt i motywujemy do aktywności fizycznej użytkowników kart, zwracając uwagę także na grupy społeczne, w których poziom
aktywności jest stosunkowo niski. Dlatego w minionym roku stworzyliśmy kartę
sportową dla osób po 60. roku życia, a także uruchomiliśmy projekt edukacyjny
Aktywne Szkoły MultiSport, którego odbiorcami są dzieci szkolne – dodaje.

_W Polsce działa
około 2,6 tys. klubów,
generujących przychód
(po odliczeniu podatku VAT)
na poziomie 3,71 mld zł.
W Europie pod względem przychodów branży
fitness plasujemy się już w pierwszej dziesiątce,
generując wraz z pozostałymi krajami z czołówki (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy,
Hiszpania) aż 83% z wartego 26,6 mld euro rynku.
Wraz z szacowanymi wzrostami osób aktywnie
ćwiczących, zyski te będą jeszcze większe.
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_Jak wynika z badania MultiSport
Index, dwie trzecie osób aktywnie
dbających o formę w obiektach
sportowych regularnie za nie płaci,
przy czym aż 59% z nich wybiera
abonamenty lub karnety. Może
to świadczyć o przywiązaniu do ćwiczeń
i długoterminowym uwzględnianiu tych
aktywności w finansach domowych.
Miesięczny koszt korzystania
z obiektów sportowych wśród 40%
posiadaczy karnetów wynosi powyżej
100 zł, a niemal co piąta osoba (16%)
korzysta z kart typu MultiSport.

Popularność tzw. systemów
kafeteryjnych, czyli opłacanych
miesięcznie kart sportowych,
takich jak MultiSport czy
OK System, które uprawniają do
korzystania z oferty wybranych
punktów, wynika z możliwości
wykorzystania ich przez firmy
w formie benefitów pozapłacowych.
Jak przekonuje Adam Radzki, coraz
więcej pracodawców zdaje sobie
sprawę z wpływu, jaki dobra kondycja fizyczna ma na efektywność
pracowników: – Według danych
firmy doradczej Sedlak & Sedlak karty
sportowe są jednym z najbardziej

popularnych świadczeń pozapłacowych. Korzysta z nich 46,5%
pracowników otrzymujących benefity.
Dla pracodawców karty MultiSport są
wygodnym rozwiązaniem, mającym realny wpływ na efektywność
i samopoczucie pracowników.
_Według Health Enhancement
Research Organization (HERO)
to właśnie sport i dobre odżywianie
podnoszą produktywność
zespołu nawet o 25%, a także
obniżają absencję chorobową
pracowników o kilkanaście
do kilkudziesięciu procent.

Pojawia się jednak pytanie, czy
za powyższymi liczbami rzeczywiście
kryje się dbanie o formę. – W Polsce
według raportu MultiSport Index 2018
aktywność fizyczną przynajmniej raz
w miesiącu podejmuje 62% społeczeństwa, a co trzeci Polak uprawia
sport minimum trzy razy w tygodniu.
I chociaż mamy obecnie do czynienia
z modą na bycie fit, przed naszym
społeczeństwem wciąż stoi duże
wyzwanie – blisko 40% Polaków nie
podejmuje żadnej aktywności fizycznej nawet raz w miesiącu, włączając
w to spacery czy dojazdy na rowerze
– podsumowuje Adam Radzki.
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_Moda na żywność FIT
Jak wynika z bieżącej analizy
rynku, sprzedaż produktów, napędzana przez zdrowy styl życia
i wspierana przez twarze znanych
sportowców i trenerów, ma się
świetnie. Spożywanie przekąsek z półki fit to już w zasadzie
trend, na bazie którego powstały
nowe marki. Wymienić można tu
chociażby linię produktów BeRAW
Ewy Chodakowskiej, w skład której
wchodzą batony energetyczne,
ciastka, smoothie. Polacy pokochali zdrową żywność i chętnie
sięgają po przekąski sygnowane
przez znane sportowe twarze.
Ze sportowych wizerunków chętnie korzystają również marki z długoletnim stażem na rynku FMCG.
Niedawno ukazała się najnowsza
kampania wody Kinga Pienińska
z trenerką Anną Lewandowską
w roli głównej. Ambasadorami
zdrowej żywności zostali również
Daria Ładocha czy znani vlogerzy Fit Lovers (marka Melvit).

_Rowerowe święto Škody
Ze sportem pragną kojarzyć się
marki motoryzacyjne. Škoda
Polska, która została sponsorem
tytularnym największego amatorskiego wyścigu kolarskiego
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w Europie Środkowo-Wschodniej
ŠKODA Poznań Bike Challenge,
od lat angażuje się w rowerową
aktywność. Tym samym wpisuje
się w powszechnie panujący trend
na sportowy i aktywny tryb życia.
Mało kto wie, że motoryzacyjna
marka jest również producentem
rowerów amatorskich i profesjonalnych, a bike challenge to okazja
do promocji własnego sprzętu.
W ciągu 5 kolejnych edycji sponsor
i organizator uczynili z rowerowego
eventu prawdziwe święto rowerzystów. Każdego roku, udział w zawodach bierze ok. 5 tys. zawodników,
rywalizujących w czterech różnych
dystansach, w zależności od stopnia zaawansowania. Co zyskała
marka, sponsorując to wydarzenie?
Przede wszystkim pozytywnie
kojarzy się z eventem łączącym ludzi kochających jazdę
na rowerze. Dodatkowo podczas
wydarzenia promowana jest
inicjatywa marki - ŠKODA Auto
Szkoła mówiąca o bezpiecznej
jeździe i zasadach ruchu drogowego. W czasie wyścigu chętni
mogą obejrzeć również najnowsze
modele samochodów zaprezentowanych w specjalnym showroomie.
Rower jest obecnie najchętniej
wybieraną formą aktywności
przez Polaków, marka chce w tej
aktywności uczestniczyć.

_Influencerzy a biznes sportowy
Na rozwój ekonomiczny branży fitness
bez wątpienia wpływ miały i nadal mają
dwie najpopularniejsze trenerki personalne w Polsce – Ewa Chodakowska
i Anna Lewandowska. Obecnie same
w sobie stanowią markę, którą intensywnie promują uprawianie aktywności fizycznej i zdrowy tryb życia. Pojawiają się
nie tylko w mediach społecznościowych
– na Facebooku, Instagramie i Twitterze,
ale także udzielają wywiadów w telewizji, nagrywają filmy instruktażowe
na YouTube, prowadzą magazyny lifestyle'owe czy organizują obozy poświęcone
ćwiczeniom i zdrowemu odżywianiu.
Wszystkie te aktywności napędzają
wzrost ekonomiczny w branży fitness.
Oprócz działań w mediach, trenerki
personalne pojawiają się także w kampaniach dużych marek sportowych,
zachęcając do kupowania ich produktów.
Natomiast współpraca z producentami artykułów spożywczych i kosmetycznych (np. napoje Oshee, W.KRUK,
Be RAW, Be Diet, szampony i odżywki
Head & Shoulders, rajstopy Calzedonia)
pozwala na zetknięcie się m.in. z osobami,
które nie podejmują żadnych aktywności fizycznych i, być może, wpłynięcie
na ich decyzje zakupowe, także w sferze
fitness. Pozyskanie nowych klientów
w taki sposób może okazać się bardziej skutecznym napędem dla biznesu
sportowego, niż karty sportowe.
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_Trendy w branży fitness
Branża fitness, jak przekonuje
Łukasz Coghen, marketing manager sieci Fabryka Formy, to dzisiaj
bardzo szeroka grupa odbiorców.
Zaliczyć można do niej niemal
każdego: od młodzieży, matek
z dziećmi, przez całe rodziny, aż
po seniorów. – W naszych klubach widzimy wyraźną potrzebę
organizacji zajęć i treningów dla
każdej z tych grup, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej.
Wśród naszych klubowiczów widzimy zainteresowanie treningami
samodzielnymi, natomiast wiodącym trendem są zajęcia grupowe.

Na rozwój mody związanej
z zajęciami grupowymi wskazuje również Pierre Geisensetter
z McFIT: – Niebawem w naszych
studiach oferować będziemy także
tzw. Open Group Workouts. Trening
w grupie jest bardzo popularny.
Przede wszystkim kobiety zyskują
dzięki takiemu rodzajowi sportu
zespołowego silniejszą motywację.
Jednocześnie kluby widzą potencjał w innowacjach i wykorzystaniu
nowych technologii. Tego typu
rozwiązania wprowadza sieć McFIT.
– Jesteśmy obecnie jedyną siecią klubów fitness, która rzeczywiście oferuje
wszystkie aspekty treningu w ramach
zajęć fitness dla każdego poziomu:

wirtualne, na żywo, a dzięki aplikacji
CYBEROBICS również „on demand”,
czyli na żądanie. Aplikacja ta oferuje
stały dostęp do wybranych treningów.
Łącznie w naszych klubach w Polsce
oferujemy tygodniowo od 15 do 25 kursów na żywo – podkreśla Geisensetter.
Warto też zwrócić uwagę na dużą popularność treningów indywidualnych.
Bogata oferta planów treningowych
online, duży wpływ influencerów i mediów społecznościowych oraz możliwość samodzielnego kształtowania
treningu jeszcze długo będą wpływać
na rozwój branży fitness. W ramach
panującego trendu świetnie rozwijają się aplikacje treningowe, które
osiągają coraz lepsze wyniki pobrań.

_Kluby widzą potencjał w innowacjach
i wykorzystaniu nowych technologii.

_Jak ćwiczą Polacy?
MultiSport Index to badanie przeprowadzone przez Benefit Systems
we współpracy z Kantar TNS, skupiające się na poziomie aktywności
społeczeństwa. Wynika z niego,
że spośród osób ćwiczących tylko
30% robi to regularnie, trzy razy
w tygodniu, tym samym spełniając kryterium WHO dotyczące
minimalnego poziomu aktywności.
_Istotne jest również nie tylko
to, ile, ale także jak ćwiczymy.
– Z naszych danych wynika, że
najliczniejszą grupę aktywnych
fizycznie stanowią osoby, które
ćwiczą świadomie, głównie dla
zachowania zdrowia (7,4 mln),
oraz te, które w aktywności
widzą przede wszystkim sposób
na utrzymanie lub poprawę
sylwetki (5,8 mln) – komentuje
Adam Radzki z Benefit Systems.
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W segmencie tzw. pro-amatorów
(3 mln) znajdziemy osoby gotowe
do poświęceń w imię sportu – są
to najbardziej zaawansowani
miłośnicy aktywności, ćwiczący
nawet kilka razy w tygodniu.
Oprócz aktywnych indywidualistów
mamy osoby preferujące takie
sporty zespołowe, jak siatkówka
czy piłka nożna, czyli tzw. kumpli
z boiska (3,9 mln) – dodaje.
Z badania dowiadujemy się
również, jakie są motywacje osób
podejmujących wysiłek fizyczny.
Dominuje dbanie o zdrowie
(48% respondentów), co może mieć
związek z większym trendem popularyzującym zdrowy tryb życia,
obejmujący również odżywianie się
czy podejście do zdrowego równoważenia pracy i czasu wolnego.
Zrelaksowanie się wskazuje natomiast 31% uczestników badania,
a tylko 14% robi to dla wyglądu.

_Miejsce ma znaczenie
Jak wynika z badania MultiSport
Index 2018, do najaktywniejszych
należą przede wszystkim mieszkańcy
dużych miast. Wynika to pośrednio
z dostępności infrastruktury oraz
bogatej oferty klubów i sieci fitness.
Najważniejsza jest oczywiście
lokalizacja. Musi być na tyle dogodna,
aby była zawsze „po drodze” dla
klienta sieci. – Strategiczna lokalizacja
to bardzo ważny aspekt. Zwracamy
również uwagę na takie udogodnienia,
jak np. łatwo dostępny parking blisko
każdej Fabryki Formy – mówi Łukasz
Coghen, marketing manager sieci.
Istotne jednak jest również to, jak zaprojektowana jest strefa do ćwiczeń.
Liczy się tutaj zarówno optymalne
wykorzystanie przestrzeni i zapewnienie każdemu wygodnego miejsca
do ćwiczeń, jak i sam wystrój wnętrz.

_Intratny biznes?
– Uważamy, że design naszych klubów
jest istotnym dopełnieniem oferty
treningowej. W ramach koncepcji
home of fitness opracowaliśmy modułowy świat treningu, którego celem
jest dobre samopoczucie ćwiczących
– podkreśla Pierre Geisensetter, rzecznik prasowy McFIT Global Group.
Na dobre samopoczucie i popularność siłowni mają wpływać m.in.
stonowany wystrój i spójna estetyka marki. – Wszystko to stwarza
wyjątkową atmosferę, dzięki której
klienci chętnie przebywają przez
dłuższy czas w naszych studiach –
mówi Geisensetter. Łukasz Coghen
wskazuje natomiast rolę designu
w budowaniu wizerunku: – W sieci
klubów fitness ma on przede wszystkim znaczenie wizerunkowe. Dzięki
zachowaniu spójności budujemy
spontaniczną świadomość marki
również poprzez doświadczenie
z produktem, nie tylko z reklamą.

Żeby pogodzić różne rodzaje
treningów, kluby wydzielają
specjalne strefy, dla każdej z aktywności. – Standardowa oferta
sieci obejmuje możliwości treningu
w specjalnych strefach, jak Maszyny,
Wolne Ciężary, Strefa Funkcjonalna
The Cage czy Kardio. Dodatkowo
trenujący mają do dyspozycji strefę
rozciągania Stretching Area, a także
strefę Shape It, czyli opracowaną
specjalnie dla kobiet przestrzeń
do treningu dolnych partii ciała
– wymienia Pierre Geisensetter.
Zdaniem Łukasza Coghena różnorodność i specjalizacje umożliwiają
także dopasowanie się do różnorodnych preferencji ćwiczących:
– Przygotowanie do runmageddonu
(cyklu biegów z przeszkodami), sportów walki, sportów siłowych, zajęć
tanecznych to tylko niektóre z proponowanych, często wybieranych
formatów aktywności – wymienia.

Ile na modzie na fitness
zarabiają właściciele
klubów? Trudno dokładnie
oszacować dochody. Warto
przyjrzeć się bliżej wynikom
finansowym spółki Benefit
Systems, która jest nie tylko
większościowym udziałowcem 113 klubów fitness
w Polsce, działających
pod kilkoma markami, ale
przede wszystkim operatorem programu MultiSport.
Według raportu dotyczącego liczby kart sportowych,
pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku, grupa miała
ponad milion aktywnych
użytkowników, dokładnie
1,032 mln. Przychody Grupy
ze sprzedaży kart sportowych w Polsce wyniosły
w ubiegłym roku 846,7 mln,
a zysk netto 116 mln zł.
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_Doping i skandale.
Jak sportowcy tracili
miliony od sponsorów,
a sponsorzy wizerunek
Karol Kamiński

Na zdjęciu: Lance Armstrong
(Źródło: Wikimedia / filip bossuyt)

Dużo łatwiej jest wejść
na szczyt niż się na
nim utrzymać. Jeden
krok za daleko dla wielu
oznaczał nie tylko
upadek pod względem
sportowym, ale nawet
całkowite zakończenie
kariery. Często dużo
bardziej bolesne od porażki
było zerwanie kontraktów
sponsorskich i utrata
milionów dolarów. Jednak
czy afery dopingowe lub
skandale obyczajowe mają
rzeczywiście tak zgubny
wpływ na współpracę
sportowców z markami?
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S

ponsoring sportu
to świetne narzędzie marketingowe,
z którego korzysta
coraz więcej marek.
Trzeba jednak mieć na uwadze,
że sport to wyjątkowo nieprzewidywalna dziedzina, w której
firmy mogą odnieść wielki sukces lub spektakularną porażkę.

_Wyścigi, których
nikt nie wygrał
Był legendą i wzorem do naśladowania nie tylko dla młodych
kolarzy. Jego wygrana walka
z nowotworem i założenie fundacji Livestrong dodawało sił wielu
osobom zmagającym się z rakiem.
Wszystko runęło w 2012 roku,
gdy siedmiokrotnego triumfatora Tour de France oficjalnie
oskarżono o stosowanie dopingu.
Po wywiadzie udzielonym amerykańskiej królowej talk-show Oprah
Winfrey, w którym Armstrong oficjalnie przyznał się do stosowania
zabronionych środków, reklamodawcy i sponsorzy Lance’a zanotowali ogromne straty. W przypadku
US Postal Service było to ponad
32 mln dolarów w ciągu czterech lat – tyle bowiem kosztował

sponsoring drużyny Lance'a.
W 2012 roku kontrakt ze sportowcem rozwiązała firma Nike. Kolarz
stracił też miliony dolarów na rozprawy. W 2018 roku na mocy ugody
zapłacił rządowi USA 5 mln dolarów
na poczet kosztów sądowych.
Dzisiaj Armstrong przyznaje,
że nic nie zmieniłby w swoim
postępowaniu. W wywiadzie dla
NBCSN stwierdził: „Zrobiliśmy
to, co musieliśmy zrobić, aby
wygrać”. Właśnie taką narrację
były kolarz stosuje dziś – ukazuje siebie jako ofiarę zepsutego
systemu. Zwykle, w takich przypadkach, zwycięstwo w wyścigu
przyznaje się następnemu w kolejności zawodnikowi. Tym razem
jednak – częściowo przyznając
Amerykaninowi rację co do
ówczesnego stanu tego sportu
– tak nie zrobiono i według
oficjalnych wyników w latach
1999–2005 nikt Tour de France
nie wygrał. Armstrong został też
dożywotnio wykluczony z udziału
w zawodach. Mimo to jego
sportowa emerytura nie różni się
od innych. Zarabia na własnym
podcaście, w którym komentuje
kolarskie wyścigi. Pomimo swojej
przeszłości jest też zapraszany
na różne wydarzenia jako mówca.

_Powrót na szczyt
Najsłynniejszy golfista świata nie wspomina
najlepiej 2009 roku. Wypadek samochodowy
i kryzys małżeński spowodowany licznymi zdradami oraz uzależnieniem od seksu przełożyły się
na obniżenie dochodów. Tigera Woodsa zaczęli
opuszczać sponsorzy – kontrakty zerwały PepsiCo,
Gatorade, General Motors, Procter & Gamble,
Gilette i AT&T. Przy sportowcu pozostała jedynie
firma Nike. I jest z nim do dziś, choć powrót do
formy zajął Woodsowi dekadę i wielu w niego nie
wierzyło. Jednak w kwietniu tego roku 43-letni
zawodnik wygrał swój pierwszy wielkoszlemowy
turniej od ponad 10 lat. Został również odznaczony Prezydenckim Medalem Wolności Donalda
Trumpa za wybitne osiągnięcia w sporcie oraz za
odbudowanie kariery i spektakularny powrót do
zawodowej gry w golfa. Dla wielu jest to jeden
z największych comebacków w historii sportu.

_Potknięcie fenomenu
Zaufanie kibiców i sponsorów do Michaela
Phelpsa było tak duże, jak liczba zdobytych przez
niego medali olimpijskich. Co ciekawe, złote
dziecko Ameryki pierwszy raz zawiodło swoich
rodaków w 2004 roku. Phelps został aresztowany za jazdę samochodem pod wpływem
alkoholu, jednak publiczne przeprosiny złagodziły nastroje. W 2009 roku pływaka sfotografowano jednak z fajką nabitą marihuaną, a to

groziło już poważniejszymi konsekwencjami:
możliwym odsunięciem od kadry olimpijskiej
oraz – bardziej realną – utratą reklamodawców.
Kontrakt z Phelpsem zerwał wówczas Kellogg
Co., producent płatków śniadaniowych, a pływak czasowo stracił także około 2 tys. dolarów
miesięcznego stypendium od organizacji USA
Swimming. Mimo to większość sponsorów, jak
chociażby Speedo czy Visa, zaakceptowała jego
przeprosiny, a niedługo po aferze Phelps nagrał
pierwszą reklamę z siecią restauracji Subway.

_Straty pozorne
Fischer – austriacki gigant, producent sprzętu
do uprawiania sportów zimowych – zerwał
umowę z norweską biegaczką Therese Johaug
w następstwie afery dopingowej. Johaug i Fischer
byli związani przez 10 lat. Gdy w organizmie
zawodniczki wykryto niedozwolony steryd,
Norweska Konfederacja Sportu zawiesiła ją
na 13 miesięcy. I choć wielu sponsorów zdecydowało się na podtrzymanie kontraktów, Austriacy
powołali się na zawartą w umowie klauzulę antydopingową. Szacowane straty dla Johaug? Kilka
milionów koron. Producent nie gniewał się długo
na biegaczkę – kontrakt odnowiono, gdy
skończyło się jej zawieszenie. Norweżka ma
też swoją markę odzieżową, której sprzedaż
w momencie wyjścia na jaw afery… wzrosła.

_Przykłady można by
mnożyć, bo lista skandali
z udziałem sportowców
nie ma końca. Jednak
głównie wnioski są
dwa. Afery dopingowe
czy obyczajowe niemal
zawsze wiążą się ze stratą
ogromnych pieniędzy,
zarówno dla sportowców,
jak i dla sponsorów.
Rzadko jednak kiedy
skutkują całkowitym
zniknięciem ze świata
sportu – zawodnik
prędzej czy później wróci
na korty, stadiony lub
trasy biegowe, będzie
przyciągać kolejne marki
i generować zyski.

Na zdjęciu: Tiger Woods
(Źródło: Wikimedia / Peetlesnumber1)

_Marka na dopingu
Bohaterami dopingowych afer nie
zawsze są pojedynczy zawodnicy,
czasem dotyczy to całych zespołów. Podczas Tour de France w 1998
roku w samochodzie drużyny Festina,
której sponsorem była marka zegarków o tej nazwie, znaleziono środki
dopingowe. Kolarze, wśród nich
Richard Virenque, trafili do aresztu,
niektórzy przyznali się do zażywania
niedozwolonych środków, inni szli
w zaparte. Wkrótce kontrola objęła
kolejne zespoły. Dla marki straty
były ogromne, szczególnie wizerunkowe – Festina już zawsze przestała
być kojarzona nie tylko z zegarkami.
Po „aferze Festiny” firma już nigdy nie
wróciła do sponsorowania kolarstwa.
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_Długodystansowcy
Mariusz Czykier

O roli sponsora w życiu sportowców rozmawiamy z Robertem
Korzeniowskim, najbardziej utytułowanym polskim olimpijczykiem,
dziś dyrektorem ds. marketingu sportowego i komunikacji w firmie CCC.
M.C.: Pamięta pan swój pierwszy
kontrakt sponsorski? Co panu
dał jako sportowcowi?
R.K.: Na pewno dał mi większe
poczucie własnej wartości, choć tak
naprawdę nastąpił bardzo późno, bo
gdy już od ponad roku byłem mistrzem olimpijskim. To był czas, kiedy
rynek sponsoringowy właściwie
jeszcze nie funkcjonował, mieliśmy
do czynienia co najwyżej z różnego
rodzaju mecenatami, polegającymi
na pomocy wybranym sportowcom.
Moim największym mecenasem, tak
jak większości sportowców olimpijskich, było oczywiście państwo.
A pierwszy kontrakt zawarłem z firmą
United Biscuits, która wtedy była
właścicielem fabryki ciastek San
w Jarosławiu, z którym z kolei moje
związki były bardzo silne. Stworzył się
więc między nami naturalny pomost
emocjonalny, a ponieważ produkt był
masowy, to taka współpraca miała
sens. Długo startowałem z logo
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San na koszulkach, brałem udział
w ich działaniach marketingowych.
Ten związek był zresztą bardzo
silny, bo kiedy w fabryce pojawił
się nowy właściciel i w zasadzie bez
słowa postanowił ją zamknąć, jako
sportowiec i honorowy obywatel Jarosławia walczyłem również
o to, żeby tę fabrykę i miejsca
pracy ocalić. To było coś znacznie
więcej, niż zwykły sponsoring.
Ta współpraca zmieniła coś w sposobie pana przygotowań i treningów?
Oczywiście. Tak naprawdę nawet niewielkie pieniądze robią dużą różnicę.
Możliwość opłacenia sobie zgrupowania, zakup lepszego sprzętu, wynajem samochodu i temu podobne
rzeczy, – to wszystko miało ogromne
znaczenie. Z pewnością nie czułem
się wówczas zamożnym człowiekiem, ale poczułem się sportowcem, który może bardziej odważnie

kreować swoją linię szkoleniową.
Przestałem być zależny wyłącznie od
wsparcia państwowego, relatywnie
dość znacznego, ale jednak super
standardowego i realizowanego
najczęściej ze sporymi opóźnieniami, a więc czasem związanego
z prywatnymi inwestycjami, które
później były nam zwracane.

Jakie były oczekiwania sponsora
w tamtym czasie?
Wtedy to były w sumie proste
rzeczy: logo, obecność na konferencjach, czasem pojawienie się
w spocie reklamowym. Było to
także dbanie o dobre imię marki,
niekiedy spotkania z jej kluczowymi
klientami. Pamiętam taką sytuację, kiedy zostałem zaproszony
na rejs statkiem po Nilu, właśnie
z ważnymi klientami firmy. I ja
tam sobie codziennie trenowałem,
budząc czasem zachwyt, czasem
zdziwienie, a po powrocie poprawiłem jeszcze rekord Polski.
_Nie było wtedy social mediów,
nie było mowy o żadnym
subtelnym, influencerskim
działaniu. Nie mówiono o byciu
ambasadorem marki (dziś
dla odmiany tego określenia
się mocno nadużywa), raczej
mówiło się, że sportowiec jest
wspierany przez daną markę.

Kontrakt ze sponsorem pozwolił mi myśleć o pracy sportowca
o takim małym przedsiębiorstwie:
mogłem zatrudnić ludzi, opłacić różnego rodzaju badania czy
analizy i konsekwentnie profesjonalizować swoje treningi. W ciągu
niespełna czterech lat, przed
igrzyskami w Sydney, miałem
już zbudowaną całkiem pokaźną
profesjonalną ekipę. I to wszystko
funkcjonowało w dużej mierze na
bazie środków ze sponsoringu.
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Czasem taka współpraca rodziła
się zupełnie nieoczekiwanie.
Brałem swego czasu udział w kampanii reklamowej AIG Amplico
Life, związanej z ubezpieczeniami
na życie i planami emerytalnymi.
Nie było wtedy między nami
rozmowy o sponsoringu, to była
początkowo po prostu sprzedaż
usług. Ale na bazie tej współpracy
powstał później cały program
CSR-owy, który zaowocował
stworzeniem podstaw do zainicjowania działania kilkunastu klubów
sportowych i realizacją wspólnych
imprez sportowych. Czasem więc
ta praca szła w nieco inną stronę.
Zapytałem o przeszłość, żeby
zobrazować, jak sponsoring na
przestrzeni tych kilkunastu lat się
zmieniał. Dzisiaj wasze oczekiwania, które jako marka CCC
formułujecie wobec sponsorowanych kolarzy, są chyba nieco inne?

Dzisiejszy sponsoring naszych grup
kolarskich określiłbym raczej jako
bardzo dojrzały akt partnerstwa.
Kolarze uczestniczą w przedsięwzięciu sportowym i medialnym,
który ma swój określony format,
są w tych wydarzeniach obecni
z wszystkimi przejawami obecności sponsora, z całym brandingiem, ale też z całą filozofią, jaka
się wiąże z obecnością w UCI
(Międzynarodowa Unia Kolarska).
Na część działań, związanych
z całym procesem przygotowań
i startów, sponsor ma oczywiście
duży wpływ, ale wiele rzeczy
dzieje się również poza sponsorem,
bo na to wszystko nabudowany
jest drugi koncept marketingowy, którym zawiaduje UCI.
Marka CCC jest więc w tym
kontekście niejako beneficjentem
tego wszystkiego, co już robi UCI,
ale jednocześnie kreuje własne

działania marketingowe. Na tym
pierwszym poziomie wiemy, jak
wyglądają transmisje z wydarzeń
i jaki jest gwarantowany zasięg
marketingowy, a na drugim poziomie cała praca polega na tym,
aby budować jak największą
społeczność fanów tego zespołu,
żeby dla marki nie był to tylko akt
uczestnictwa w dużych imprezach
i eksponowania na nich swojego
logo. Dlatego staramy się zaangażować naszych fanów na przykład
w konkursy, w których ludzie kręcą
kilometry na rowerach i starają
się dołączyć do kolarzy, wyjechać
z nimi na któryś z Wielkich Tourów,
zobaczyć to wszystko z bliska.
Pracujemy nad zbudowaniem
społeczności, co jest dzisiaj chyba
najważniejsze w marketingu. Dziś
nie wystarczy, żeby klient był
uczuciowo z marką związany, ale
powinien być osobiście zaangażowany w jej przedsięwzięcia.

_Union Cycliste Internationale (UCI) – Międzynarodowa
Unia Kolarska – organizacja, której zadaniem jest
popularyzacja kolarstwa i zarządzanie sportem
rowerowym: od ustanawiania reguł i standardów,
obowiązujących w konkurencjach kolarskich, przez
licencjonowanie i kontrolowanie drużyn i zawodników,
po organizację wyścigów i imprez mistrzowskich.
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_Wielkie Toury (Grand Tours) – trzy najdłuższe i najważniejsze
wyścigi etapowe w kolarskim kalendarzu: Giro d’Italia
(wyścig dookoła Włoch) – rozgrywany w maju, lipcowy
Tour de France (dookoła Francji) oraz organizowany na
przełomie sierpnia i września wyścig La Vuelta a España
(dookoła Hiszpanii). Każdy z nich składa się obecnie
z 21 etapów oraz dwóch lub trzech dni wolnych.

Również w akcje społeczne,
w które zaangażowana jest marka?
Tak. Dla nas bardzo ważnym elementem budowania tego zaangażowania jest powiązanie sponsoringu
drużyny kolarskiej z akcją pomocową
dla UNICEF-u. To w dużej mierze
zdecydowało o tym, że sam się w to
włączyłem, bo we współpracę z tą
organizacją jestem zaangażowany
od kilkunastu lat. Pomyślałem sobie,
że to jest absolutnie genialne, kiedy
mamy do czynienia z bohaterami
na co dzień pochłoniętymi własną
rywalizacją, w większości dorastającymi w bogatszym świecie
i którzy sami nie zaznali większego
niedostatku, a teraz poprzez swoją
jazdę mogą zrobić coś specjalnego.
Fascynuje mnie to, jak bardzo ci
kolarze, dzięki połączeniu ich teamu
z UNICEF-em, sami się otwierają
na myślenie, co jeszcze dobrego
mogą zrobić i jak ta ich jazda

i zaangażowanie są ważne oraz w jaki
sposób wpływają na zmienianie
świata. Ta akcja jest obliczona na
długie miesiące, wyraża się nie tylko
przez starty w wyścigach, w których
za każdy przejechany kilometr wpłacamy 1 dolara na rzecz UNICEF-u,
ale również w to, co będzie poza
wyścigami. Jak choćby wyjazd pod
koniec sezonu do miejsc, którym organizacja pomaga. Będą tam mogli
zobaczyć, jak ich zaangażowanie
przekłada się na konkretne efekty we
wsparciu rozwoju dzieci w dotkniętych niedostatkiem rejonach świata.
Dobrym rozwiązaniem dla marki jest
również to, że wychodzimy poza kontekst samego kolarstwa. Jeśli mamy
zrobić coś dobrego i – trzymając się
już samych założeń marketingowych – wyjść z marką poza pewien
kanał, którym jest sport, to właśnie
tak szeroko powinniśmy działać.

_UCI World Tour – najwyższa
„liga” 18 profesjonalnych
męskich zespołów
kolarskich, startujących
w wyścigach,
organizowanych pod
patronatem UCI. Pojęciem
„World Tour” określany
jest również cykl 39
najważniejszych wyścigów,
w których uczestniczą
ekipy World Touru (na
ogół obowiązkowo)
oraz zespoły niższych
dywizji, zapraszanych
przez organizatorów
(tzw. dzikie karty).
W ramach cyklu World Tour
rozgrywane są wyścigi
jednodniowe (określane
czasem jako tzw. klasyki
i oznaczone symbolem
1.UWT) oraz etapowe
(oznaczone jako 2.UWT).
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Ale pracujecie znacznie szerzej, bo ta praca rozpoczyna się
już w Akademii Copernicus Michała Kwiatkowskiego, przez
CCC Development Team, drużynę kobiecą… To jest część
planu na zakorzenienie marki w innych grupach odbiorców?
To jest przede wszystkim koncepcja mechanizmu, który ma
sprawić, że żaden talent nam nie umknie i te naczynia połączone, jakimi są te drużyny, będą się wzajemnie uzupełniać.
Zaczynając od Akademii Copernicus: sam Michał Kwiatkowski
nie jest członkiem zespołu CCC Team, ale to tylko pokazuje,
jak nośna jest misja marki wobec kolarstwa. Dla dzieciaków
z Copernicusa to jest pierwsza faza wtajemniczenia, dzięki
której wygrywają zawody. Development Team to faza, na którą
patrzymy jak na szlifiernię talentów. Po pierwszym sezonie
worldtourowym czekamy na transfery z Development Team do
pierwszej drużyny. Wyobrażam sobie, co się dzieje w głowach chłopaków, którzy ścigają się w Development Team
i widzą przed sobą ścieżkę kariery, wiodącą do World Touru.

Jest jeszcze ekipa kobieca, która również
osiąga w tym roku znakomite wyniki i zdobywa kolejne zwycięstwa, choć trochę mniej
o niej słyszymy, bo chociaż ściga się na całym
świecie, to jest oparta głównie o rynek holenderski. Jej zadaniem jest przede wszystkim
zmiana postrzegania kolarstwa kobiecego,
bo jednak mimo wszystko, gdy myślimy
„kolarstwo”, najpierw widzimy mężczyzn.
Świetną pracę w tym kierunku wykonała kiedyś
Maja Włoszczowska w kolarstwie górskim,
dziś w barwach biało-czerwonych startuje
też Kasia Niewiadoma, a wraz z nią inne dziewczyny, ale ten stereotypowy obraz zmienia
się bardzo powoli i nasze zaangażowanie jest
obliczone również na pracę w tym kierunku.

Aby przybliżyć kibicom niezbędne informacje, wspólnie
z Onetem uruchomiliśmy serwis,
w którym odnajdują się wszyscy
„Pomarańczowi”. Stworzyliśmy też
„Strefę KibiCCCa” na Instagramie
oraz realizujemy wyzwania dla
kolarzy-amatorów. Staramy się
działać w taki sposób, aby wszystkie przedsięwzięcia łączyły się
w spójny przekaz. Tożsamość sponsora i – przede wszystkim – wizja
rozwoju kolarstwa i misji marki
CCC w tym procesie powodują,
że CCC jest dzisiaj najpoważniejszym graczem wspierającym
kolarstwo w naszym kraju.

Jak te wszystkie działania
przekładają się na realne korzyści dla marki CCC?
Najważniejsze w budowaniu przekazu adresowanego do konsumenta, jest dzisiaj sprawianie, żeby
komunikat był pozytywny i emocjonalny. A nie ma bardziej autentycznych emocji od tych, które wynikają
ze sportu. O tym, czy te wszystkie
działania wpływają na większe zakupy i wyższe obroty, przekonamy
się zapewne w ciągu kilku miesięcy,
ale jeśli idzie o poziom dobrych
emocji, to już dzisiaj widzimy,
że on znacząco wzrósł. Zespół
notuje dobre wyniki, choć pewnie
chcielibyśmy mieć jeszcze lepsze,
nie same wyniki tutaj się liczą, ale
historie, które się z nimi wiążą.
W przekazie opartym choćby
o ostatni przykład Łukasza
Wiśniowskiego i historii obrazującej,
jak chłopak z małego miasteczka
może dojść do poziomu mistrzowskiego i w jaki sposób rodzice mogą
tę drogę wspierać, w tle zawsze istnieje marka CCC i UNICEF – organizacja o globalnym zasięgu. To z całą
pewnością wpływa na postrzeganie
marki, a wiemy doskonale, że kiedy
mamy do czynienia z usługami, to
dla odbiorcy ważny jest nie tylko
sam produkt, ale również związana z nim filozofia. My taką wizję
rozwoju i jego wspierania mamy.
Kiedy realizowaliśmy pierwsze
wyzwanie dla amatorów, dostaliśmy pewne estymacje od Stravy,
naszego dostawcy usług do konkursu rowerowego dla amatorów.
Przy pierwszej edycji przewidywany
poziom zaangażowania kibiców
pobiliśmy dwukrotnie. Widzimy,
że ten projekt jest porywający
dla odbiorców, trudno więc nie
zakładać, że się przełoży na biznes.
Ale kolarstwo jest też taką
dyscypliną, w której sponsoring
nie jest łatwym działaniem, i co
jakiś czas słyszymy o tym, że
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część drużyn – również tych
z długą listą sukcesów – poszukuje nowych partnerów. Co jest
dzisiaj dla was, jako sponsora,
największym wyzwaniem?
Dzisiaj sport jest przedsięwzięciem tak globalnym i tak drogim, że tylko firmy o globalnym
zasięgu będą miały szansę w tym
obszarze zaistnieć i przetrwać.
Pojedynczy rynek to czasami za
mało, żeby skutecznie realizować
działania sponsorskie. Firma CCC
jest obecna w 23 krajach świata
i gdyby nie to, pewnie inwestowanie w ten obszar byłoby biznesowo trudne do uzasadnienia.
Ale dzisiaj sponsoring to jest również umiejętność budowania koalicji
sponsorskich. Jesteśmy w zespole
razem z wieloma partnerami
technicznymi, w tym z globalnymi
markami, jak Giant czy Oakley.
Sport jest po prostu coraz droższy
i wymaga coraz większych nakładów. Ale to jest przede wszystkim
obszar działania wizjonerów. Dzisiaj
sponsora w mniejszym stopniu
interesują bezpośrednie wskaźniki marketingowe, kluczowa jest
związana z jego działaniem filozofia,
idea i wynikające z nich emocje. Sponsoring wymaga takiego
wizjonerstwa, bo jest działaniem
długofalowym, a Dariusz Miłek
– prezes CCC – z całą pewnością jest wizjonerem i biznesowym długodystansowcem.
Jako sportowiec oczywiście nie
chciałbym, żeby wygrywały
pieniądze. Ale jestem też realistą:
w sporcie będą wygrywali ci, którzy
są najlepiej dobrani, najlepiej przygotowani, korzystają z najlepszego
sprzętu, są trenowani przez najlepszych i najbardziej doświadczonych
trenerów w możliwie najlepszych
warunkach. A to wszystko bardzo
dużo kosztuje. Jeśli patrzymy
na sport jako na przedsięwzięcie globalne, to nie możemy
działać po gospodarsku.
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_Żużel
mamy
w DNA
Żużel to sport,
który wyzwala
silne emocje
i to właśnie z jego
pomocą firma
Duda Development
zdecydowała się
zbudować swój
wizerunek. Jakie
doświadczenia
zebrała przez
lata współpracy
z zawodnikami
i klubami?
Czy wybór tej
dziedziny sportu
był właściwy?
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Maciej Duda
Prezes Duda Development
i grupy Duda Holding.

O

d wczesnej młodości
miałem styczność ze
sportem żużlowym,
ale przez długie lata
nie byłem kibicem.
Pierwsza umowa sponsorska z klubem,
którą podpisałem jeszcze przed powstaniem Duda Holding, była przede wszystkim działaniem marketingowym. Dopiero
po kilku latach wspieranie Unii Leszno
stało się tak ważnym elementem strategii
i wizerunku firmy, jakim jest obecnie.

_Dlaczego żużel?
Było wiele powodów, dla których Duda
Development spośród wszystkich dyscyplin zdecydował się konsekwentnie
wspierać akurat polski żużel, a konkretnie – klub Unia Leszno i Jarosława
Hampela; wcześniej również żużlowców
Grzegorza Zengotę i Piotra Pawlickiego.
Historia tej współpracy, w 2019 roku
liczy sobie już ponad dekadę. Entuzjazm
dla dyscypliny – wspólny dla zarządu i większości pracowników – oraz
znajomości wśród organizatorów
żużlowych zadecydowały o wyborze.
Prawdopodobnie jednak najistotniejszym czynnikiem było powiązanie
wartości, które wpisane są w DNA
marki Duda Development, z tymi, które
kojarzą się ze sportem żużlowym.
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_Co się kojarzy, co się nie kojarzy
Błędem byłoby sugerowanie, że mniej lub bardziej oczywiste skojarzenia sportu i marki są konieczne czy nawet potrzebne. To nie nimi
się kierowaliśmy, podejmując decyzję o rozpoczęciu współpracy
sponsorskiej. Znacznie ważniejsze były skojarzenia pośrednie. Duda
Holding to firma rodzinna – a to zobowiązuje. W naszej działalności
i we wszystkich podejmowanych decyzjach kierujemy się ściśle określonym zestawem wartości, które są nam najbliższe. Jedną z nich jest,
oczywiście, rodzina i rodzinność – ale cenimy sobie też szlachetną
rywalizację w sportowym duchu i konsekwentne dążenie do celu.
Z tej perspektywy wspieranie sportu żużlowego wydaje się
naturalnym wyborem. Oglądanie zawodów jest rozrywką,
która łączy pokolenia, co świetnie współgra z naszą branżą.
Budujemy domy i mieszkania, które mają trwać przez wiele
pokoleń. Nasi zawodnicy i ich rodziny regularnie bywają widzami
żużlowych meczów. Również charakter rywalizacji – wyprzedzanie konkurencji, poruszanie się prosto przed siebie, ściśle
określony cel – harmonizuje z takim wizerunkiem naszej firmy,
jaki chcielibyśmy przekazywać klientom i kontrahentom.

_Kryzysy w social mediach wybuchają po meczu?
W dobie mediów społecznościowych zagadnienie wizerunku firmy jest znacznie bardziej złożone niż jeszcze dwadzieścia, może kilkanaście lat temu. Także sposób, w jaki
sportowcy komunikują się ze swoimi kibicami, przeszedł całkowitą metamorfozę: kontakt jest bezpośredni, niemal stały,
a do tego bardziej regularny niż kiedykolwiek wcześniej.
Co interesujące, z naszego doświadczenia wynika, że sukcesy
i porażki zawodnika nie muszą mieć bezpośredniego przełożenia
ani na jego popularność w mediach społecznościowych (a zatem
także na ekspozycję marki), ani na stosunek do reprezentowanych
przez niego firm i produktów. Nie zauważyliśmy też wyraźnego
powiązania między wynikami w zawodach a liczbą zapytań
sprzedażowych lub innych KPI. Zaznaczmy przy tym, że naszego
wsparcia dla zawodników nie uzależniamy od tego, jak im się wiedzie
w danym sezonie: zawsze jesteśmy z nimi i gorąco im kibicujemy.

_Marketingowcy na start: jak zostać sponsorem
W przypadku naszej firmy nawiązanie współpracy sponsoringowej było wyjątkowo łatwe. Ze względu na zebrane doświadczenia
w tej kwestii oraz znajomości wśród organizatorów sportowych
mogliśmy pozwolić sobie na to, by to zawodnik przyszedł z ofertą
do nas, a nie my do niego – ale nie zawsze to tak wygląda.
Każda firma, która zainteresowana jest sponsorowaniem zawodników, może to zrobić, zwracając się do ich klubów
z prośbą o udostępnienie oferty sponsoringowej. Współpraca
może przybierać rozmaite formy – od reklamy na stadionach
lub innych terenach należących do klubu poprzez umieszczenie logo firmy na materiałach promocyjnych aż po możliwość
obrandowania kostiumu zawodnika. Wybór zależy przede
wszystkim od możliwości finansowych przedsiębiorstwa.
Business&More_34

_Komunikat sportowy,
czyli jak mówić o sponsoringu
Z punktu widzenia content marketingu
i komunikacji marki, sponsoring sportowy jest prawdziwą kopalnią potencjalnie bardzo angażujących treści. Mogą
stanowić wartościowe urozmaicenie
codziennego przekazu w mediach
społecznościowych, na stronie firmy
czy wśród materiałów publikowanych innymi kanałami. W przypadku
firmy działającej w branży takiej jak
nasza – w której projekty realizowane
są powoli i niekoniecznie dostarczają
angażujących treści w odpowiednich
ilościach i z częstotliwością wymaganą
przez współczesne tempo udostępniania informacji (bo ile razy można
mówić o tym, że osiedle się buduje?) .
Sponsoring może być bardzo pożądanym powiewem świeżego powietrza.

_Dlaczego postawiliśmy na lokalność

_Czy sponsoring sportowy jest dobrą inwestycją?

Zdecydowaliśmy się wspierać Jarosława Hampela, zawodnika Unii Leszno, a w minionych sezonach także Grzegorza
Zengotę i Piotra Pawlickiego, z dwóch powodów. Po pierwsze: oni wszyscy są świetnymi zawodnikami. Po drugie:
choć ich wyniki są na skalę nie tylko krajową, lecz także
europejską, to są znani przede wszystkim lokalnie. Z oczywistych przyczyn nasza spółka działa również głównie
lokalnie – w Wielkopolsce, tym samym województwie,
w którym znajduje się stadion Unii Leszno. Lokalne kluby
sportowe mają zwykle znacznie bardziej oddanych i zaangażowanych fanów niż ogólnopolskie drużyny i rozgrywki,
które przyciągają spory odsetek tzw. niedzielnych kibiców. Celując w miejsca, w których pojawiają się zagorzali
kibice, mamy szansę realnie zaistnieć w ich świadomości,
zamiast być po prostu jedną z wielu marek, których logo
widnieje na kombinezonie sportowca czy sportsmenki.

Pytanie o zwrot z inwestycji, jaką jest sponsoring, jest podobne do pytania o to, czy warto prowadzić firmowego bloga
albo brać udział w akcjach charytatywnych dla firm. ROI tego
rodzaju działania jest w zasadzie niemożliwe do zmierzenia, a każdy specjalista ds. marketingu, zapytany tu o opinię,
odpowie „A co właściwie znaczy warto?". Można powiedzieć,
że korzyści ze sponsoringu są bezcenne – dosłownie, bo
nie można ich wycenić. Nie da się przykleić metki z ceną na
poczucie, że robi się coś dobrego dla swoich pracowników, dla
lokalnej społeczności – czasem nawet dla kraju, jeśli wspierani
zawodnicy odnoszą międzynarodowe sukcesy. Aby to zrozumieć, trzeba porzucić myślenie o sponsoringu jako o typowym
działaniu promocyjnym, i zacząć podchodzić do niego raczej
jak do – jeśli możemy tutaj posłużyć się określeniem z innej
epoki – czynu społecznego. Co nie znaczy, że funkcjonuje on
w oderwaniu od finansowych zależności przedsiębiorstwa.

_Planując budżet marketingowy, należy uwzględnić
wolne środki na tego rodzaju inicjatywę – pieniądze,
które będą rozliczane inaczej niż tradycyjne wydatki
na reklamę i promocję. W związku z tym, choć
teoretycznie każda firma może zostać sponsorem
sportowym, w praktyce mogą sobie na to pozwolić
przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które
dysponują zapasem wolnych funduszy.

Jak w takim razie mówić o sponsoringu?
Przede wszystkim: z uczuciem.
Emocje są podstawą popularności
sportu, dlatego trzeba pełnymi garściami czerpać z ich języka, opowiadając o swoim wsparciu dla drużyny
lub zawodnika. Sukcesy warto entuzjastycznie chwalić, porażki – komentować ze smutkiem (choć bez goryczy)
i nadzieją na przyszłe osiągnięcia.
Znacznie ważniejsze od sposobu
mówienia jest to, by mówić w ogóle.
Zauważyliśmy, że wiele firm wspierających sport nie odwołuje się do tego
wsparcia w codziennej komunikacji swojej marki, ograniczając się do oznaczenia
swoim logo określonych w umowie
sponsorskiej materiałów, prawdopodobnie w nadziei, że będą dobrze widoczne
we wszystkich doniesieniach medialnych. Co do nas, systematycznie przypominamy o naszym zaangażowaniu
we wspieranie klubu Unia Leszno i jego
zawodników za pośrednictwem mediów
społecznościowych, na stronie głównej
firmy oraz poprzez materiały dla mediów.

Sponsoring lokalnych zawodników uznajemy również za
istotny element realizacji naszej strategii CSR, której wyrazem
jest m.in. istnienie Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana
Duda, wspierającej zdolną młodzież z naszego regionu. Te
dwie rzeczy nie są bez związku: wierzymy, że zawodnicy Unii
Leszno, zwłaszcza juniorzy, mogą być wzorem determinacji,
ambicji i sportowej postawy dla podopiecznych Fundacji.
Dobrymi przykładami mogą być tu Bartosz Smektała, który
pod koniec ubiegłego roku zdobył tytuł indywidualnego
mistrza świata juniorów, oraz Dominik Kubera, który w tym
samym czasie wywalczył laury mistrza Europy juniorów.
Dofinansowanie zawodników, którzy dostarczają członkom
lokalnej społeczności – a przecież część z nich to także
nasi pracownicy, podopieczni Fundacji, ich rodziny – wielu
godzin rozrywki i sportowych emocji, traktujemy jako jeden
ze sposobów, na które możemy oddać tej społeczności
choć część tego, co ona daje nam od siebie każdego dnia.
I czerpiemy z tego nieskończenie wielką satysfakcję.

Trudno powiedzieć, komu można polecić takie posunięcie, ale wiemy na pewno, komu możemy je odradzić:
firmom, które traktują to jako „strzał ostatniej szansy”
(metaforyka sportowa wydaje się tutaj wyjątkowo na
miejscu) w swoich marketingowych działaniach.
Dobrym sposobem na sprawdzenie, czy firma jest gotowa
na podjęcie tego rodzaju zobowiązania, jest porównanie
kosztów sponsoringu z innymi marketingowymi wydatkami
firmy. Jeśli okaże się, że byłaby to najdroższa pozycja w budżecie, oznacza to, że jeszcze nie czas na karierę sponsora.

_Bądźmy do biegu gotowi
W ciągu ostatnich lat radykalnie zmieniło się nie tylko postrzeganie sportu, ale też sam sport. Od afer dopingowych, które
zniszczyły nasze wyobrażenia o tym, czym może być uczciwa
rywalizacja, aż po powstanie i gwałtowny wzrost popularności
e-sportów, stawiających pod znakiem zapytania samą definicję
rozgrywek sportowych. Tradycyjne myślenie o byciu kibicem,
działaczem i zawodnikiem, a w końcu także sponsorem, trzęsie
się w posadach. Widzimy tutaj szansę na rozwinięcie współpracy
sponsoringowej między sportowcami a firmami i wierzymy,
że tak długo, jak długo łączyć będą nas pozytywne sportowe
emocje, ta współpraca będzie miała wartość i sens – nawet jeśli
nigdy nie będzie najbardziej dochodowym spośród narzędzi
w zestawie marketingowca. Przecież nie musi nim być.
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_Sportowiec w biznesie
Weronika Borkowska

Wytrwałość, determinacja, pasja, umiejętność pracy zespołowej.
Aby odnieść sukces w sporcie i w biznesie, potrzebny jest ten sam zestaw
cech. Jednak nie każdy, kto świetnie radzi sobie podczas sportowej
rywalizacji, potrafi uzyskać podobne rezultaty jako przedsiębiorca.
Z pewnością przydatna jest odrobina szczęścia. A co poza tym?

C

zy można osiągnąć mistrzostwo
w kilku różnych
dziedzinach?
Z jednej strony,
jesteśmy zachęcani do poszerzania zainteresowań i ciągłego
rozwoju, z drugiej – wymaga się
od nas wyboru konkretnej ścieżki
kariery. Pytanie „Kim chcesz
zostać, gdy dorośniesz?” słyszymy
po raz pierwszy już w dzieciństwie,
a pomyślne ukończenie kolejnych
etapów edukacji to każdorazowo
okazja do świętowania. Nagła
zmiana zawodowych planów zwykle nie spotyka się ze społeczną
aprobatą. Okazuje się, że jesteśmy
bardziej skłonni zaufać komuś,
kto poświęcił ostatnie dziesięć lat
życia na pogłębianie wiedzy dotyczącej technik strategii i zarządzania, niż wielokrotnemu mistrzowi,
który, nierzadko nie przerywając
sportowej kariery, postanowił założyć własną firmę. Brak kompetencji,
zachcianka bogatej gwiazdy, małe
doświadczenie i niska wiarygodność – to podstawowe zarzuty,
z którymi spotykają się profesjonalni sportowcy w odpowiedzi na
planowane projekty. W efekcie
wychodzi na jaw, że nieraz prościej
jest zdobyć olimpijskie złoto niż
zyskać (i utrzymać) przychylność
klientów i inwestorów. W jaki
zatem sposób sportowiec może
odnieść sukces w biznesie?
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_Dobre przygotowanie
Venus Williams, utytułowana mistrzyni tenisa, uwielbiała w dzieciństwie samodzielnie ozdabiać
swój pokój. W wystroju chętnie
wykorzystywała kwiatowe wzory,
a jednym z jej ulubionych kolorów
był lawendowy. „Dzisiaj mój gust
jest nieco bardziej stonowany
i minimalistyczny” – śmieje się
siedmiokrotna zwyciężczyni
turniejów wielkoszlemowych
w grze pojedynczej. W rozmowie z amerykańskim „Elle Decor”
Williams przyznaje także, że
cechy, które wykorzystywała
w grze, przydały jej się później
podczas prowadzenia firmy. „Tym,
co łączy tenis i biznes, jest ciężka
praca. Musisz też być pewny
siebie, kontrolować emocje
i mieć osobowość zwycięzcy”.

Wywiad z popularnym wnętrzarskim magazynem to nie
przypadek. Od 2002 roku amerykańska tenisistka zarządza
studiem projektowania wnętrz
V Starr Interiors. Przejawiające się
już od najmłodszych lat zainteresowanie designem rozwijała podczas
nauki w The Art Institute of Fort
Lauderdale na Florydzie (Venus
uzyskała również tytuł licencjata
nauk ścisłych w dziedzinie zarządzania biznesem na Uniwersytecie
Indiana East). Podczas pracy przy
projektowaniu wnętrz Williams
wykorzystuje doświadczenia nabyte
w trakcie wielu lat podróżowania
na turnieje. Każdy hotel, w którym
nocowała, poddawała krytycznej
ocenie – czy był użyteczny dla
gości? Czy chciałaby do niego
wrócić? Co można by w nim
ulepszyć? Pierwszym zleceniem

V Starr Interiors był projekt
mieszkalny dla koszykarza NBA
Carlosa Boozera. Obecnie studio
ma w swoim portfolio projekty
eleganckich apartamentów,
a także kompleksową realizację dla
Williams College w Williamstown
– od strefy VIP po łazienki i szatnie dla zawodników. Jednym
z najnowszych klientów firmy
jest Airbnb – współpraca dotyczy
zaprojektowania wspólnej przestrzeni dla lokatorów i gospodarzy.
Oprócz tego, mistrzyni olimpijska
z Sydney, Pekinu i Londynu jest
właścicielką marki odzieżowej
EleVen. Nazwa zaczerpnięta została
od adresu jej pierwszego domu
na Florydzie, w którym mieszkała
z rodzicami i siostrą. EleVen miało
łączyć styl casualowy i sportowy,
reprezentować kobiecy wdzięk,
energię, dowcip i pewność siebie
– dokładnie tak, jak sama Venus.
Pierwsza kolekcja pojawiła się
w 2007 roku, w sklepach sieci amerykańskich sklepów Steve & Barry’s,
która współpracowała już wcześniej
z takimi gwiazdami, jak aktorka

Sarah Jessica Parker czy gracz
NBA Stephon Marbury. Składała
się z około 120 elementów – poza
sportowymi kompletami były
to też T-shirty, jeansowe kurtki
i spodnie, bielizna sportowa, biżuteria i inne akcesoria. Williams
zaangażowała się całkowicie – nie
tylko w proces produkcyjny, lecz
także w marketing i dystrybucję. Podobno zdarzało jej się
nawet samodzielnie pakować
losowe zamówienia. Dołączała
wtedy do paczki karteczkę ze
słowami „Packed by Venus”.

_Venus Williams
nieraz podkreślała,
że jej biznesowy sukces
to nie przypadek.
Przede wszystkim,
postawiła na swoją
edukację w określonych
dziedzinach i nigdy
nie chciała się skupiać
wyłącznie na tenisie.

Bardzo szybko zorientowała się,
że kariera sportowca jest krótka, i już
od najmłodszych lat słuchała nauk
ojca, który objaśniał jej i siostrze,
jak być dobrym przedsiębiorcą.
Mimo to, nie było łatwo. Wiele osób
powtarzało: „Oczywiście,
to świetna zawodniczka, ale co
ona tak naprawdę wie o designie?”.
Dlatego dla Amerykanki tak ważne
było zbudowanie dobrego zespołu.
Venus bez ogródek przyznaje,
że nie wie wszystkiego – i wcale nie
musi wiedzieć. W pracy otacza się
ludźmi, którym może zaufać i którzy
pomagają budować wiarygodność jej firmy. Jaką jest szefową?
Podobno nie akceptuje wysyłania
maili w weekendy, chociaż jej samej
zdarza się wtedy pracować. Zdaje
sobie też sprawę z tego, że błędy
są nieuniknione – ważne jednak,
by wyciągać z nich naukę i minimalizować ich skutki. W rozmowie
z „The New York Times” Williams
podsumowuje: „Jeśli w przyszłości
cokolwiek się wydarzy – nastąpi
załamanie gospodarki albo dolar
straci na wartości – musimy być gotowi do pracy. A ja jestem gotowa”.
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_Gra zespołowa
Magazyn „Sports Illustrated”
zapytał kiedyś Magica Johnsona,
gwiazdę Los Angeles Lakers,
a przy tym odnoszącego sukcesy
przedsiębiorcę, „jak uniknąć biznesowego samobójstwa”. Magic
bez chwili zawahania odparł,
że niezależnie od tego, czy planujemy założyć wytwórnię muzyczną,
czy otworzyć myjnię samochodową, nigdy nie powinniśmy
współpracować ze znajomymi ani
bliskimi krewnymi. Zatrudnianie
kogoś tylko dlatego, że jest naszym kumplem, a nie ekspertem
w danej dziedzinie, nie przyniesie
nam niczego dobrego. „That’s the
killer” – podsumował. Tej rady nie
posłuchała jednak inna legenda
koszykówki – LeBron James.
Maverick Carter i LeBron James
pierwszy raz spotkali się na dziewiątych urodzinach tego pierwszego.
Młodszy od sąsiada LeBron miał
wtedy pięć lat. Piętnaście lat później, obaj przyjaciele siedzieli przy
kuchennym stole w domu matki
Cartera w Ohio i finalizowali swój
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największy wspólny projekt. Agencja
marketingowa LRMR wzięła nazwę
od pierwszych liter imion czwórki kolegów: LeBrona Jamesa, Richa Paula,
Mavericka Cartera i Randy’ego
Mimsa. James miał wtedy 20 lat
i oto pierwszy raz w swoim życiu
został szefem. Pierwszym dużym
przedsięwzięciem agencji był
wyemitowany w 2010 roku telewizyjny special „The Decision”.
W trwającym 75 minut programie
LeBron, dotychczasowy gracz
Cleveland Cavaliers, ogłosił,
że podpisał kontrakt z Miami Heats.
Fraza I’m going to take my talents to
South Beach była cytowana przez
wszystkie media – trafiła nawet
do słownika slangu i mowy potocznej jako przykład samozachwytu
nad sobą. Jak można się było spodziewać, zarówno sam program, jak
i porzucenie the Cavs nie spotkało
się z pozytywnym odbiorem. Mimo
to, panowie się nie poddali, odpowiadając krytykom: „Zawsze patrzyliśmy na nasz biznes jak na maraton,
a nie jak na sprint”. I jakby potwierdzając te słowa, w 2014 roku
LeBron powrócił do Cavaliers.
I znów został ulubieńcem tłumów.

Kontrakty reklamowe, umowy
sponsorskie, współprace z wielkimi
markami, takimi jak Sprite, Nike
czy Kia – wszystkim zajmuje się
LRMR. LeBron James nie musiał
zatrudniać zewnętrznej agencji,
dbającej o jego interesy. Po prostu
stworzył swoją własną. Wspólnie
z Maverickiem Carterem założyli też SpringHill Entertainment,
co pozwoliło im na wejście w świat
telewizji i filmu. W 2015 roku
podpisali umowę z Warner Bros,
przyjaciele mogą też pochwalić
się kooperacją z Disneyem
i kanałem telewizyjnym Starz.
I choć gwiazdor NBA nigdy nie
ukończył studiów (w przeciwieństwie do Mavericka,
który zdobył dyplom studiów
podyplomowych na Western
Michigan University), to on i jego
historia trafili na Harvard. Case
study LRMR był omawiany na
zajęciach MBA (Master of Business
Administration), a James i Maverick
osobiście spotkali się ze studentami, by opowiedzieć im, jak osiąga
się sukces w biznesowej praktyce.

Business&More_39

Business&Creativity

_Trzymaj się planu
„George Best. Najlepszy piłkarz
na świecie. Co poszło nie tak?”.
Ta kwestia, wygłoszona w „T2”,
drugiej części kultowego filmu
„Trainspotting”, przypomina nam
o tym, jak bezlitosna okazuje się
rzeczywistość dla byłych sportowców. Urodzony w Belfaście
Best, jeden z najskuteczniejszych
napastników ligi angielskiej,
w 1968 roku uznany przez „France
Football” za najlepszego piłkarza Europy, przez lata borykał
się z uzależnieniem od alkoholu.
Wystawny tryb życia i niszczący
nałóg znacząco skróciły jego
znakomicie zapowiadającą się
karierę sportową. Podobnych
przypadków, nie tylko w piłce
nożnej, znajdziemy wiele.

Na tym tle David Beckham radzi sobie całkiem nieźle. W 2016 roku brytyjskie media podały, że były piłkarz
zarabiał około 70 tys. funtów dziennie wyłącznie ze sprzedaży produktów opatrzonych własną marką. Jeśli
dodamy do tego roczny zysk osiągany przez jego firmy – DB Ventures
Limited i Beckham Brand Ltd. –
kwotę liczymy już w milionach funtów. Beckham zawarł też dożywotnią
umowę z Adidasem, przez pięć lat
współpracował z odzieżową marką
H&M, ma własną linię kosmetyków
i gatunek whisky. Warto wspomnieć, że spot promujący nowy
gatunek tego trunku wyreżyserował
sam Guy Ritchie, z którym „Becks”
pozostaje w przyjaźni – wystąpił
nawet w jednym z jego filmów
„Król Artur: Legenda miecza”.

_W 2009 roku „Sports
Illustrated” opublikował
miażdżący raport:
78% futbolistów
NFL już w dwa lata
po zakończeniu kariery
stawało się bankrutami
lub miało poważne
problemy finansowe.

Sportowa kariera Brytyjczyka
rozpoczęła się w Manchesterze
United. Uwielbianemu przez kibiców
Beckhamowi nie zaszkodziło nawet
przejście w szeregi „Królewskich”
w 2003 roku. Wydawać się może,
że piłkarza zasadniczo wszyscy
darzą sympatią, niezależnie od tego,
w jakich barwach klubowych
aktualnie występuje. A i on sam

pozwala się lubić. Wypowiada się
z szacunkiem o byłych trenerach
i kolegach z drużyny, skromny,
zazwyczaj uśmiechnięty i unikający skandali. W tym roku będzie
obchodzić 20. rocznicę małżeństwa.
To staż, którego wielu kolegów
z boiska mogłoby mu pozazdrościć.
Konsekwencja w budowaniu wizerunku, wieloletnia praca na własną
markę i spójne decyzje biznesowe
pozwalają przewidywać, że „imperium Beckhamów” przetrwa dłużej
niż niejedna z nowoczesnych marek.
_Nie ma nic odkrywczego
w stwierdzeniu, że wielkie
pieniądze mogą prowadzić zarówno
do sukcesu, jak i do zguby. Bycie
doskonałym w swojej dyscyplinie
nie gwarantuje finansowego
powodzenia. Zawodowi sportowcy
muszą się mierzyć z takimi
problemami, jak niepotrzebne
wydatki, błędne inwestycje czy źli
doradcy. Coraz częściej podkreśla
się konieczność wdrażania
odpowiednich rozwiązań już wśród
juniorów. Jeśli młodzi zawodnicy
nauczą się, że mogą budować
swoją wartość również poza
sportem, to w przyszłości będą
lepiej przygotowani na budowanie
swojej kariery, gdy przyjdzie im
zejść z maty, kortu czy boiska.
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_Jak przekuć sportowe
emocje w zysk?
Nina Kinitz

Marketing sportowy może zwiększyć rozpoznawalność marki i pomóc
zdobyć nowe rynki zbytu przedstawicielom różnych branż. Przykłady
firm OKNOPLAST, Nice Polska oraz Cinkciarz.pl wskazują, że sponsoring
sprawdza się nawet w przypadku produktów, które nie budzą silnych
emocji. Jaki jest więc przepis na przekucie sportowej pasji w realne zyski?

_Wielkie emocje i spójne wartości
OKNOPLAST jest polskim producentem okien, drzwi
i rolet z PVC, Nice Polska – rodzimy oddział włoskiej
grupy Nice – to lider w segmencie automatyki dla domu
i przemysłu, a Cinkciarz.pl – firma świadcząca usługi
w obszarze finansów online. Choć działalność żadnego
z tych przedsiębiorstw nie jest związana ze sportem,
to wszystkie od lat budują swój finansowy sukces
właśnie w oparciu o sponsoring. Co sprawiło, że postawiły na potencjał tkwiący w sportowych emocjach?
– Kilkanaście lat temu zdecydowaliśmy się na sponsoring
sportu żużlowego, ponieważ jest to dyscyplina dynamiczna,
techniczna oraz precyzyjna. Doskonale pasuje ona do
naszego portfolio produktowego i stwarza możliwość lokalnego wsparcia naszych dystrybutorów. – mówi Wojciech
Jankowski, business development manager z Nice Polska.
Na istotną rolę zachowania spójności, lecz
w nieco szerszym kontekście, zwraca uwagę także
Magdalena Cedro-Czubaj, dyrektor marketingu
Grupy OKNOPLAST: – Z naszego doświadczenia wynika, że warto inwestować w marketing sportowy, nie
jest to jednak droga odpowiednia dla wszystkich marek. Każda firma musi zadać sobie pytanie, czy wpisuje
się on w jej wartości i historię. My jesteśmy związani
ze sportem od wielu lat. Promujemy go też wśród
pracowników, czego przykładem jest OKNOPLAST
Running Team, czyli lokalna drużyna biegowa.
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_Powodem zainteresowania
marketingiem sportowym może
być jednak także przekonanie o sile
sportowej pasji oraz utożsamianie
przedstawicieli marki z wartościami
kojarzonymi ze sportem.

– Idee związane z rywalizacją oraz duchem fair play są
dla nas ważne – wyznaje Piotr Kiciński, wiceprezes
Cinkciarz.pl. – Jesteśmy też przekonani, że wydarzenia sportowe przyciągają osoby zainteresowane
zarówno sportem, jak i szeregiem produktów niekoniecznie z nim związanych, m.in. usługami finansowymi online. Wspieramy więc sport, korzystając
równocześnie z możliwości ekspozycji marek podczas
spotkań oraz telewizyjnych transmisji. Poza tym sami
jesteśmy kibicami i sportowe emocje są nam bliskie.
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stawia tylko na najlepsze drużyny.
Czy ta strategia się sprawdziła?
Zdecydowanie tak. Rozpoznawalność
firmy bardzo się zwiększyła gdy
nasze logo zaczęło pojawiać się na
bandach w trakcie meczów – opowiada Magdalena Cedro-Czubaj.

_Światowe sławy
czy lokalne drużyny?
W marketingu sportowym o sukcesie może przesądzić wybór
odpowiedniej strategii sponsoringowej. Samo przeznaczenie
budżetu na promocję sportowca
lub znanej drużyny nie wystarczy. Na kogo zatem postawić,
by zwiększyć rozpoznawalność
marki i pomnożyć zyski?
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Cinkciarz.pl stanowi więc przykład
na to, że umiejętnie prowadzony
sponsoring umożliwia skuteczne
promowanie marek w regionie
strategicznym pod względem
marketingowym, ale także
na jednoczesne realizowanie
innych celów. – Sponsoring klubów
Ekstraklasy i koszykarskich reprezentacji pozwala nam umacniać
znajomość marki Cinkciarz.pl
w Polsce. Z kolei wspieranie lokalnych zespołów, których rozwój jest
często mocno uzależniony od pozyskania sponsorów stanowi główny
element naszych działań z obszaru
CSR – podsumowuje Kiciński.
Nice Polska wspiera obecnie
przede wszystkim polski żużel,
z którego wartościami utożsamia swoje produkty. Wcześniej
wystawiało też własną drużynę
– Nice Racing Team, w zawodach Speedway Best Pairs Cup,
które były transmitowane przez
Eurosport. Producent napędów
do bram zasłynął również ze
sponsorowania piłkarskiej
Ekstraklasy, a także takich dyscyplin, jak: siatkówka, koszykówka,
boks, rajdy samochodowe czy
trial, oraz indywidualnych przedsięwzięć sportowych. Angażuje
się też w akcje sponsoringowe
z obszaru CSR. A w jakie dyscypliny inwestują pozostałe firmy?

– Sponsorujemy zarówno rozpoznawalne
kluby, np. Chicago Bulls, jak i lokalne
zespoły sportowe. Dywersyfikując listę
wspieranych drużyn, możemy działać
wielotorowo. Legendarny zespół Chicago
Bulls czy reprezentacje narodowe to
ważne elementy naszych kampanii
marketingowych. Ich celem jest globalna
ekspozycja międzynarodowej naszej
marki Conotoxia. – mówi Piotr Kiciński
z Cinkciarz.pl. W celu zwiększenia
skuteczności działań promocyjnych
na terenie Wielkiej Brytanii firma podpisała
umowę z piłkarską reprezentacją Walii.
Pozwala ona m.in. na wykorzystywanie
wizerunków trenera i zawodników – Ryana
Giggsa – legendy Manchesteru United,
Garetha Bale’a - zawodnika Realu Madryt,
i Aarona Ramseya z londyńskiego Arsenalu.

Obranie właściwej strategii
sponsoringowej może znacząco
zwiększyć rozpoznawalność
marki na arenie międzynarodowej

i ułatwić zdobywanie nowych
rynków. Kluczową kwestią, mogącą
zaważyć na sukcesie, jest jednak
wytypowanie drużyn, z którymi
marka może się w pełni identyfikować. – W procesie wyboru naszych
partnerów zawsze przeprowadzamy
dogłębną analizę. Drużyny, które
wspieramy, muszą reprezentować
takie same wartości, jak nasza marka,
dlatego ich znalezienie stanowi
największe wyzwanie – twierdzi
Magdalena Cedro-Czubaj z Grupy
OKNOPLAST. – Zdecydowaliśmy się
na sponsorowanie Interu Mediolan,
ponieważ chcieliśmy budować
rozpoznawalność naszej firmy we
Włoszech. Kierowaliśmy się przy
tym dwoma głównymi założeniami.
Włosi są zagorzałymi fanami piłki
nożnej, z kolei OKNOPLAST działa
w segmencie top premium, dlatego

_Wybór strategii to jednak nie
wszystko, konieczne jest także
monitorowanie jej skuteczności.
W przypadku Grupy OKNOPLAST
polegało ono na zbadaniu włoskiej
opinii publicznej. Kluczowe okazały się odpowiedzi na pytanie:
„Z czym kojarzy ci się Polska?”.
Większość respondentów wskazała na Jana Pawła II, a w drugiej
kolejności na Zbigniewa Bońka,
lecz tuż za nimi pojawił się
OKNOPLAST. – Nasza strategia
marketingowa okazała się strzałem w dziesiątkę – w ciągu kilku
lat zawładnęliśmy jedną trzecią
włoskiego rynku okien i drzwi. To
właśnie m.in. dzięki takim działaniom
OKNOPLAST jest dzisiaj jedną z najlepiej rozpoznawalnych zagranicą
polskich marek. Zachęceni włoskim
sukcesem powtórzyliśmy później tę
strategię także na rynkach niemieckim oraz francuskim. Wraz z rozpoczęciem działań sponsoringowych
przez konkurencję marka wycofała
się jednak z szeroko zakrojonej promocji zagranicznej poprzez sport.
Obecnie wspiera lokalne drużyny
z okolic Ochmanowa oraz Krakowa,
m.in. jako tytularny sponsor
krakowskiej drużyny koszykówki.
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- Łączny ekwiwalent reklamowy sponsoringu
tytularnego Nice 1. Ligi Żużlowej w sezonie
2017 wyniósł aż 42 miliony zł – mówi Wojciech
Jankowski. – Efektywność każdego projektu
należy jednak oceniać indywidualnie, nie tylko
przez pryzmat ekwiwalentu. Dla nas ważna jest
także możliwość lokalnego wsparcia dystrybutorów oraz budowania i utrzymywania z nimi
pozytywnych relacji. Skuteczność sponsoringu
sportowego należy oceniać w długim horyzoncie czasowym. Patrząc z dzisiejszej perspektywy widzimy, że dzięki realizacji obranej
przez nas strategii wzrosła rozpoznawalność
marki. Jesteśmy też postrzegani jako jeden
z największych mecenasów polskiego sportu.

_Co zawierają
pakiety sponsorskie?
Szczegóły umów podpisywanych
ze sportowymi partnerami są
zwykle owiane tajemnicą, lecz
czasami firmy chwalą się ustaleniami będącymi skutkiem indywidualnych negocjacji. Na jaki
zakres promocji można więc liczyć,
inwestując w marketing sportowy?
– W przypadku współpracy z Chicago
Bulls Cinkciarz.pl otrzymał m.in.
prawa marketingowe do ekspozycji
marki na bandach elektronicznych
przy parkiecie i możliwość organizacji nocy promocyjnych. Z kolei
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umowa z piłkarską reprezentacją
Czech, a wcześniej z UEFA EURO U21
pozwalała nam korzystać z wizerunku
zawodników reprezentacji – mówi
wiceprezes firmy Cinkciarz.pl.
– W ramach umowy z „Les Gones”
zawodnicy czołowej francuskiej
drużyny grali w strojach z logotypem
firmy OKNOPLAST, a my posługiwaliśmy się tytułem Major Sponsor
Olympique Lyon. Partnerstwo
z klubem stworzyło ogromne
możliwości promocji marki, czego
przykładem było choćby pojawienie
się naszego logo w popularnej grze
komputerowej FIFA – mówi dyrektor
marketingu Grupy OKNOPLAST.

_Sukces budowany
na emocjach
Firmy inwestujące w marketing sportowy rzadko ujawniają
informacje dotyczące wydatków
ponoszonych z tytułu finansowego
wsparcia drużyn. Chętnie mówią
natomiast o efektach prowadzenia
działań sponsoringowych, których
jednym z mierzalnych wskaźników
może być ekwiwalent reklamowy.

Oprócz kwestii wizerunkowych dla firm
inwestujących w marketing sportowy istotne
jest także zwiększenie zysków ze sprzedaży.
– Już sam sponsoring francuskiej drużyny
przyniósł nam dużą rozpoznawalność na rynku,
dzięki czemu udało się także zwiększyć sprzedaż.
Zdecydowaliśmy się na sponsorowanie sportowych potęg z pierwszych stron gazet, ponieważ
szukaliśmy niestandardowej i odważnej metody
promocji, która jednocześnie stanie się nośnikiem uniwersalnych wartości. Postawiliśmy
więc na sponsoring trzech prestiżowych klubów
piłkarskich – Borussi Dortmund, Interu Mediolan
i Olympique Lyon, które są markami samymi
w sobie. Dzięki nim staliśmy się rozpoznawalni
na rynkach niemieckim, włoskim i francuskim. Inwestycja w sport była świetną decyzją
i przyniosła nam wymierne korzyści wizerunkowe oraz finansowe – mówi Magdalena
Cedro-Czubaj z Grupy OKNOPLAST.

_Przykłady działań Grupy OKNOPLAST,
Nice Polska i Cinkciarz.pl wskazują,
że marketing sportowy może przełożyć
się na wzrost rozpoznawalności marki,
zbudowanie silnej pozycji na rynkach
międzynarodowych i wzmocnienie
relacji z lokalną siecią dystrybutorów
oraz zwiększenie zysków.

_Jaki jest przepis na osiągnięcie korzyści?
Jasno wytyczone cele marketingowe, trafny wybór partnerów o wartościach spójnych z misją firmy, nastawienie na
długoterminowe efekty oraz autentyczność w realizowaniu
sportowych pasji. W marketingu sportowym gorące emocje
powinny więc iść w parze z chłodną kalkulacją i racjonalnym
planowaniem działań. Tylko wtedy sponsoring przestaje
być jedynie wyrazem pasji i staje się skutecznym narzędziem służącym do osiągania strategicznych celów.
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_Ekstremalny
świat Red Bulla

Gracjan Jamroszczyk

M

ożna zaryzykować tezę, że za
sukcesem marki
w dużej mierze
stoi jej ojciec, czyli
pochodzący z Austrii biznesmen Dietrich
Mateschitz. W latach 80. przebywał
służbowo w Tajlandii, gdzie zmęczony
jet lagiem napił się tamtejszego napoju
energetycznego o nazwie „Krating
Daeng”, czyli „czerwony bizon”. Gdy
tylko poczuł, jak odzyskuje witalne siły,
postanowił porzucić pracę w firmie
produkującej pastę do zębów i sprowadzić napój do Europy – zmienił
tylko nazwę na „czerwonego byka”.

Na zdjęciu: Adam Małysz podczas Abu Dhabi Desert Challenge 2015.

Taką historię można znaleźć w różnych
zakamarkach internetu, czy jednak
jest prawdziwa? Na pewno dobrze
się sprzedaje, a przecież w tym tkwi
sedno dobrego marketingu. Nowy
specyfik (i tym samym zupełnie nowa
kategoria produktu) trafił na rynek
w 1987 roku, jednak początkowo nie
odniósł spektakularnego sukcesu.
Nie pomagały też kontrowersje dotyczące rzekomego pochodzenia składników napoju. Z czasem jednak okazało
się, że Mateschitz sprytnie wykorzystał
raczkujący wtedy marketing wirusowy
i sam zadbał o pojawienie się tego
typu pogłosek tylko po to, żeby o jego
energetyku było głośno. Jak mówi stare
marketingowe porzekadło: „nieważne,
jak mówią, ważne, żeby mówili”.

Każdy na świecie wie, że Red Bull dodaje skrzydeł.
Zresztą nieraz udowadniał to Adam Małysz, który logo
producenta nosił na kasku przez większą część swojej
kariery. Dziś Red Bull to Formuła 1, Rajd Dakar i wiele sportów
ekstremalnych, ale też e-sport czy wydarzenia kulturalne.
Jak jednak producent napoju energetycznego urósł do rangi
organizatora prestiżowych zawodów i poważanego sponsora?
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Innym z genialnych pomysłów biznesmena było zatrudnienie młodych ludzi,
aby chodzili do popularnych austriackich
klubów i rozrzucali w nich puste puszki po
Red Bullu. Była to sztuczka z pogranicza
budowania świadomości marki i marketingu szeptanego, choć, jak przyznają
eksperci, raczej nie do powtórzenia.
Już po roku od wejścia na rynek firma
sprzedała milion sztuk swojego produktu.
Na początku lat 90. przekroczył granice
Austrii, by w 1997 roku dotrzeć do Stanów
Zjednoczonych. Jakiś czas wcześniej,
obdarzony niezwykłym marketingowym
zmysłem Mateschitz wyczuł, że sama
sprzedaż napoju energetycznego, patrząc długofalowo, może nie wystarczyć.
Dlatego jeszcze w 1988 roku firma objęła
patronatem pierwszą imprezę, a rok
później wzięła pod sponsorskie (nomen
omen) skrzydła pierwszego sportowca.
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_Chwycić byka za rogi

Istnieje spora szansa, że przy próbie opisania
wszystkich inicjatyw firmy, część z nich zostanie
niechcący pominięta, co chyba najlepiej obrazuje skalę, z jaką Red Bull podchodzi do kreowania własnej marki. Co oczywiście nie oznacza,
że taka próba nie powinna zostać podjęta.

Na zdjęciu: uczestnicy rywalizują w Red Bull SlopeSoakers
w Copper Mountain, Stany Zjednoczone.
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realizuje tak pożądany marketing
emocji. Obecnie w sieci można
znaleźć opinie, które porównują,
a nawet przedkładają, obrazy
Red Bull TV do Travel Channel czy
Eleven Sport. Dbanie o wrażenia
odbiorcy nie kończy się na fenomenalnych zdjęciach i niezrównanych relacjach. Red Bull wie, że
dając emocjonalny content, musi

muzycznych, programów, dokumentów i nagrań GoPro.

także zapewnić sprawną i szybką
nawigację, tak by oferowane
treści (np. relacja na żywo z Rajdu
Dakar) były dostępne natychmiast. Specjalnie zaprojektowana
mechanika aplikacji i strony
internetowej daje możliwość
intuicyjnego poruszania się po
platformie. Wybór ułatwiają nie
tylko wyraźne podziały na rodzaje
transmisji, ale także rozbudowane
podziały tematyczne. Kreacja
Red Bull TV w pełni odpowiada
idei „dodawania skrzydeł” a Red
Bull realizuje ten obszar działalności na sto procent.

Oprócz wspomnianego we wstępie Adama
Małysza, logo Red Bulla możemy kojarzyć z takimi
postaciami ze świata skoków narciarskich jak
Thomas Morgenstern, Andreas Goldberger czy
Gregor Schlierenzauer. Red Bull udowadnia jednak,
że skocznię narciarską można wykorzystać na wiele
sposobów, np. do skakania na skuterze śnieżnym
i motocyklu crossowym, jak również do zorganizowania wyścigów polegających na wbieganiu na
bulę. Taka właśnie impreza odbyła się w sierpniu
ubiegłego roku na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Mnogość inicjatyw Red Bulla sprawia, że marka może prezentować
niezliczoną ilość materiału i co
najważniejsze, robi to. Dodatkowo
dzieli się zebranym materiałem
poprzez Red Bull Content Pool,
gdzie udostępnia mediom treści
o najwyższej jakości. A przede
wszystkim stawia na przekazywanie imponującej jakości obrazu
i najbardziej ekscytujących momentów relacjonowanych wydarzeń, dzięki czemu konsekwentnie

Na zdjęciu: Red Bull Ragnarok w Hardangervidda w Norwegii.

_Jak jednak zauważono,
tak imponujące liczby
prawdopodobnie
nigdy nie zostałyby
osiągnięte, gdyby
Red Bull poprzestał
wyłącznie na produkcji
i sprzedaży napoju.

Będąc sponsorem i organizatorem
tak wielu spektakularnych imprez,
Red Bull nie pominął możliwości
wykorzystania potencjału, jakie
dają widowiskowe wydarzenia
i rozszerzył dostęp do nich za
pośrednictwem dedykowanej
marce Red Bull TV. Umożliwia ona
oglądanie transmisji na żywo i retransmisji wydarzeń sportowych,

Na zdjęciu: uczestnik Red Bull Jump & Freeze w Sant Petersburgu, Rosja.

Dziś Red Bull dostępny jest w 171 państwach,
a zatrudniająca ponad 12 tys. pracowników firma
jak dotąd sprzedała ponad 75 mld puszek. Niecałe
7 mld zostało sprzedanych tylko w zeszłym roku, co
dało przychód rzędu 5,541 mld euro, czyli o 3,8%
więcej niż w roku 2017. „Forbes” umieścił Red Bulla
na 61. miejscu swojego rankingu najbardziej wartościowych marek 2018 roku, przed takimi potentatami, jak eBay, Sony, Adidas, Lexus, Rolex czy
Heineken. Sam Dietrich Mateschitz trafił z kolei na
37. lokatę listy miliarderów 2018 roku, pomiędzy
Giovanniego Ferrero a Michaela Della. Majątek
Austriaka oszacowano na 23,1 mld dolarów.
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Na zdjęciu: Adam Jones ze Stanów Zjednoczonych występuje podczas treningu drugiej edycji Przystanku Red Bull X-Fighters World Tour w Atenach.

Na zdjęciu: Max Verstappen występuje podczas F1 Showrun na Hahnenkamm w Kitzbuehel, Austria.

Jak na pochodzącą z Austrii firmę
przystało, Red Bull wykazuje
sporo zainteresowania sportami
zimowymi. Przedsiębiorstwo
wspiera zawodników specjalizujących się w ewolucjach na
nartach i snowboardzie, organizuje
też własne ekstremalne wyścigi
łyżwiarskie Red Bull Crashed Ice.
A jeśli już o białym szaleństwie
mowa, to dlaczego by nie przejechać się po stoku… bolidem
Formuły 1? Właśnie taki materiał
pojawił się w połowie stycznia na
Twitterze Red Bull Racing, czyli
drugiego obok Scuderia Toro Rosso
teamu F1 należącego do Red Bulla.
Odpowiednikiem F1 w świecie jednośladów jest Moto GP, gdzie również Red Bulla nie mogło zabraknąć.
_Motocykle są zresztą doskonałymi
pojazdami do wykonywania
zapierających dech w piersiach
wyskoków i niebezpiecznych
akrobacji, o czym producent
doskonale wie i co pokazywał
podczas zawodów Red Bull
X-Fighters. Polscy fani FMX mieli
okazję podziwiać takie wyczyny
w Warszawie w 2008 roku
i w Poznaniu w roku 2011.
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Przy okazji wypada nadmienić
o stosunkowo nowej inicjatywie
Red Bull Neymar Jr’s Five, której druga edycja odbędzie się
w 2019 roku. To globalny turniej
piłkarski, w którym dwie pięcioosobowe drużyny grają na
niewielkich boiskach i strzelają
do niebronionych przez bramkarzy,
miniaturowych bramek, a strata
gola jest jednoznaczna ze stratą
jednego zawodnika. Producent
energetyka wspiera także siatkówkę
– jest jednym z organizatorów
World Tour w siatkówce plażowej.
_Do najnowszych zainteresowań
Red Bulla należy e-sport, czyli
rywalizacja w grach komputerowych.
Firma jest jednym z partnerów
organizacji e-sportowej Cloud9
oraz 100 Thieves, ma także swoją
profesjonalną drużynę o nazwie OG.
Poza tym wspiera poszczególnych
streamerów i graczy.

Ponieważ jednak nie samym
sportem człowiek żyje, Red Bull
to również kultura. I do tej kwestii
producent podchodzi w swoim
stylu, stawiając na nowoczesnych
DJ-ów oraz muzykę elektroniczną.
Co ciekawe, nawet na tym polu
Red Bull był w stanie wymyślić
konkurencję i zorganizował turniej
dla DJ-ów Red Bull Music 3Style,
którego ostatnia edycja odbyła się
w Krakowie. A jeśli muzyka, to i taniec, konkretnie breakdance, w którym międzynarodowe zawody pod
szyldem Red Bull BC One odbywają
się nieprzerwanie od 2004 roku.
Na koniec warto wspomnieć o najbardziej spektakularnej inicjatywie
Red Bulla. W październiku 2012 roku
oczy całego świata zwrócone były
na Felixa Baumgartnera, który
w ramach projektu Red Bull Stratos
skoczył z wysokości prawie 40 tys.
metrów, ustanawiając w ten sposób
trzy rekordy świata: najwyższego
lotu załogowego balonem, najwyższego skoku spadochronowego
i największej prędkości w locie
swobodnym. Akcja ta, w środowisku
marketerów wzbudziła podziw dla
prostoty i genialności strategii firmy.
A co zyskała sama marka? Oprócz
tego, że przyciągnęła jednym
wydarzeniem uwagę całego świata,
to niezwykle istotne są również
liczby, które mówią same za siebie.

Firma Press-Service przygotowała statystyki dotyczące skoku
Austriaka. Każda sekunda jego lotu
wygenerowała średnio 2334 lajków
na profilu Red Bulla, co daje aż
144 tys. „kciuków w górę” na minutę!
Przez dwa dni (14-15 października)
pojawiło się ponad 1600 publikacji w internecie, telewizji i prasie
drukowanej. Według firmy SentiOne
podczas trwania misji wypowiedziało się prawie 11,5 tys. internautów. W 99% były to komentarze
pozytywne, z czego 72% zawierała
w treści lub kontekście nazwę marki.
Wydarzenie pokazywało ponad
40 stacji telewizyjnych. W kulminacyjnym momencie transmisję
ze skoku na kanale YouTube oglądało prawie 8 mln osób, a przez
kolejne 5 dni relację wyświetlono
ponad 20 mln razy. Samo zdjęcie skoku zebrało ponad 200 tys.
polubień i zostało udostępnione
przeszło 29 tys. razy – a wszystko
to w ciągu zaledwie 40 minut.
Na zdjęciu: Felix Baumgartner i kostium Red Bull Stratos,
który można oglądać w Szwajcarskim Muzeum Transportu.

Na zdjęciu: gracze rywalizują w Piątych Mistrzostwach Narodowych
w Orlando na Florydzie.

Fani piłki nożnej znają zapewne
grający w Bundeslidze klub
RB Leipzig i jego stadion Red Bull
Arena. Nie jest to jedyny stadion
o takiej nazwie na świecie – znajdziemy je również w Austrii (zespół
Red Bull Salzburg) oraz w Stanach
Zjednoczonych (New York Red
Bulls). Z São Paulo natomiast
pochodzi drużyna Red Bull Brasil,
grająca w tamtejszej pierwszej lidze.

_Eksperci zgodnie
podkreślają, że Red Bull
wyznaczył kierunek
kampanii reklamowych
XXI wieku. Temat
i formuła projektu
Stratos doskonale
wpisały się w ówczesne
trendy dominujące
w mediach masowych.
Jednak przede
wszystkim liczyły się
konkretne emocje,
które od tamtej pory
stały się synonimem
austriackiej marki.
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Na zdjęciu: Felix Baumgartner, Joseph Kittinger i Guido Schwarz podczas panelu dyskusyjnego na temat „The Stratos project“.

_Pozytywne skojarzenie
związane ze skokiem,
takie jak ekstremalne
doznanie, przekraczanie
ludzkich granic czy
niesamowita odwaga,
będą w świadomości
konsumentów kojarzone
z napojem energetycznym,
który w swym logo ma
dwa byki – podsumował
Norbert Kilen, strategy
director w agencji
Think Kong.

_Marketing dodający skrzydeł
Steve Jobs w swojej słynnej przemowie
na temat marketingu stwierdził, że kluczem
do sukcesu nie jest podkreślanie cech
sprzedawanego przedmiotu, ale zaoferowanie klientom atrakcyjnych wartości
oraz lifestyle’u, z którym będą chcieli się
utożsamiać. Jako przykład genialnego
marketingu podaje Nike, które w umysłach
konsumentów występuje jako coś o wiele
lepszego, niż sprzedawca butów, bowiem
w swoich reklamach zamiast prezentować
produkt, skupia się na wielkich sportowcach i popularnych dyscyplinach.
Przemowa ta miała miejsce w 1997 roku,
kiedy Red Bull dopiero wchodził na rynek
Stanów Zjednoczonych. Być może gdyby
wielki wizjoner Apple wypowiadał się na temat marketingu kilka lat później, jako przykład wybitnego kreowania marki podałby
właśnie Red Bulla, który jest producentem
napoju energetycznego, ale od ponad trzydziestu lat oferuje ludziom na całym świecie coś znacznie większego – emocje.
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