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– Można by powiedzieć, że Kraków bieganiem stoi. Organizuje
trzy wspaniałe imprezy, w których bierze udział grubo ponad
10 tysięcy osób. Co więcej, PZU Cracovia Maraton może się stać
flagowym maratonem w Polsce nie tylko ze względu na piękno
trasy, ale także jej jakość. Z tego też powodu postanowiliśmy
zacieśnić współpracę z Krakowem, z czego jestem bardzo zadowolony i dumny. Nie ukrywam, że lubimy Kraków, bo Kraków jest
również przyjacielem PZU. Ponadto, ZIS jest wspaniałym organizatorem. Gdyby nie nasze doświadczenie z poprzednich biegów,
nie ubiegalibyśmy się o tytuł sponsora tytularnego maratonu
– Prezes PZU SA Andrzej Klesyk.

Sponsoring sportowy
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port jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów dla firm pod kątem sponsoringu. Coraz bardziej powszechne w realizacji działań reklamowych staje się
wykorzystywanie wizerunku znanych sportowców lub opieranie strategii promocji
na wielkich wydarzeniach sportowych, które ze względu na swój dynamiczny i często
emocjonalny charakter górują nad tradycyjnymi formami przekazu.
Wydarzenia sportowe odgrywają istotną
rolę w budowaniu i umacnianiu marki.
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na sport w 2014 roku
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Bardzo często są filarem dla działań mających związek ze sprzedażą i komunikacją
oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. To również skuteczny kanał komunikacji
z otoczeniem.
Sponsoring sportowy odgrywa kluczową
rolę w umacnianiu wizerunku marek. Jego
wartość w Polsce systematycznie wzrasta –
w 2014 r. wyniosła ponad 3,3 mld zł.
Dostrzegając potencjał sponsoringu sportowego, tego typu działania podejmują już
nie tylko wielkie światowe korporacje, ale
także średnie oraz małe przedsiębiorstwa.
Włączenie do projektów sponsorskich celów charytatywnych czyni je jeszcze bardziej
autentycznymi, a przez to skuteczniejszymi.
Sponsoring sportowy warto wykorzystać
do scalania wszystkich działań marketingowych
■
> 20000 firmy.

> 20000 tysiące złotych
thousands of PLN
tysiące złotych
Wykres pokazuje trendy w wydatkowaniu środków finansowych na sport wśród firm i instytucji publicznych, które go
thousands of PLN

sponsorują/finansują. Dane pochodzą z Badania SportWin Indicators 13.03.2015 przeprowadzonego przez firmy SportWin
i MillwardBrown
The graph shows the trends in spending funds on sport among companies and public institutions that sponsor/finance it.
The data comes from research SportWin Indicators 03.13.2015 conducted by the company SportWin and MillwardBrown
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Dlaczego warto inwestować w bieganie?
Moda na bieganie opanowała Polskę. Ponad
3 mln rodaków biegając spędza aktywnie
czas. Biegamy, żeby schudnąć, dla zdrowia,
żeby odpocząć po stresującym dniu w pracy.
Biegamy niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy miejsca zamieszkania.
Według portalu MaratonyPolskie.pl,
w 2015 roku w naszym kraju odbyły się aż
3942 imprezy biegowe. Potencjał tak dużej
grupy docelowej jest nie do przecenienia pod
kątem działalności marketingowej.
Według szacunkowych danych rynek biegowy w Polsce wart jest 2,2 mld zł, a jego
wartość co roku wzrasta o 30%.
Według Raportu Polska Biega, statystyczny polski biegacz to mężczyzna mieszkający w dużym mieście, pracujący, biegający 2-3 razy w tygodniu, z włączoną aplikacją
biegową i z muzyką. Polscy biegacze cenią

3942
w 2015 roku

imprezy biegowe

2,2 mld

zł – wartość
rynku biegowego w Polsce

sobie jakość i wygodę. Ponad 80 proc. osób
twierdzi, że warto zapłacić więcej za produkty
dobrej jakości. Prawie 60 proc. przyznaje,
że lubi próbować nowych produktów, gadżetów czy usług. Co ciekawe ponad połowa
Polaków przyznaje, że lepiej ocenia firmy
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badanych chętniej kupi
produkt firmy będącej sponsorem

5 mln

zł – ekwiwalent
reklamowy Cracovia Maraton
w 2014 roku
zaangażowane w sponsoring niż te, które
działań sponsoringowych nie prowadzą.
Co trzeci badany deklaruje, że chętniej kupiłby produkt firmy będącej sponsorem niż
takiej, która sponsorem nie jest.
■

Kraków liderem rynku sportowego
PZU Cracovia Maraton, PZU Cracovia Półmaraton Królewski, PZU Bieg Trzech Kopców
– to niezwykłe wydarzenia umożliwiające
przeprowadzenie działań promocyjnych,
przy niższych nakładach finansowych od tradycyjnych metod reklamowych.
Imprezy biegowe są coraz bardziej obecne w polskich mediach. Według raportu
medialnego „Polskie Maratony” z 2014 r.
wynika, że na temat 27 polskich maratonów
opublikowano w sumie 4500 informacji
prasowych z czego o Cracovia Maraton było
ich aż 2830 (najwięcej materiałów ukazało
się w telewizji, radiu i Internecie). Wartość
ekwiwalentu reklamowego (AVE) dla Cracovia Maraton wyniosła aż 5 mln zł. ■

Współpracuj z najlepszymi!
Sekcja sponsoringu jest częścią Działu Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych
ZIS. Od wielu lat współpracujemy w zakresie sponsoringu sportowego z największymi
firmami działającymi w Krakowie i w całej
Polsce. Do tej pory z naszej oferty skorzystali m.in. PKO Bank Polski, PZU SA, Skandia, Timex, ASICS, 4F, Salomon, Suunto,
New Balance, EDF, Wawel, Coca-Cola,

4 Move, Chiquita, Barilla, Renault, FIAT, M1,
Radisson, Grupa Orbis, LOT, Mc Donald’s,
Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Lubella,
Czanieckie Makarony, Dawtona, Carrefour,
Decathlon, Lewiatan.
Obecność naszych wydarzeń w mediach
to widoczność naszych sponsorów, dlatego przy opracowywaniu planów kampanii
informacyjno-promocyjnych wydarzeń

wybieramy najlepsze i najpopularniejsze
nośniki komunikacji, by dotrzeć z przekazem i markami naszych sponsorów do jak
największej grupy odbiorców. Ponadto, poza
standardowymi mediami wykorzystujemy
także niestandardowe kanały komunikacji
(działania ambientowe, konkursy, gry, animacje).
■
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Oferujemy:
}}Innowacyjną strategię kreowania wizerunku na rynku. Nasze wydarzenia dają
możliwość prowadzenia komunikacji
i działań reklamowych przez cały rok;
}}Możliwość promocji marki w centrum
jednego z najpiękniejszych polskich miast;
}}Zdobycie uznania i przychylności uczestników wydarzeń sportowych oraz ich
bliskich – konsumentów;
}}Możliwość tworzenia własnych działań
związanych z imprezami sportowymi,
w czasie których każda firma ma możliwość realizacji swoich celów.

Nasze formy promocji:
}}Strona internetowa jest podstawowym
narzędziem komunikacji z uczestnikami
organizowanych przez nas wydarzeń
sportowych. Oprócz informacji organizacyjnych, zamieszczane są na niej również
interesujące treści branżowe;
}}Media społecznościowe (Fabebook,
YouTube, Instagram) – nasza komunikacja z uczestnikami opiera się na social media, które zapewniają sponsorom
możliwość dotarcia do grupy docelowej
szybciej, częściej oraz z większym zaangażowaniem niż kiedykolwiek wcześniej.
Statystyczny fan profilu Cracovia Maraton to osoba w wieku 25-34 lata;
}}Folder w formacie B5 – w ramach każdego z naszych wydarzeń publikujemy oficjalny folder. Zawiera on wszystkie istotne informacje na temat danej imprezy.
W przypadku imprez biegowych folder

umieszczamy w pakietach startowych
dzięki czemu trafia bezpośrednio do tysięcy uczestników biegów. W przypadku
Cracovia Maraton nakład wynosi prawie
15 000 egzemplarzy, dla Półmaratonu
to 10 000 egzemplarzy;
}}Newsletter – dociera do ponad 19 000
subskrybentów. Do uczestników naszych
imprez sportowych wysyłamy newsletter, który zawiera informacje o infrastrukturze sportowej i organizowanych przez
ZIS wydarzeniach sportowych;
}}Pasta Party – zgodnie z tradycją
w przededniu maratonu odbywa się
spotkanie wszystkich zawodników przy
wspólnym posiłku, w miłej i życzliwej
atmosferze. Nieformalny charakter wydarzenia sprzyja przeprowadzeniu przez
firmy różnorodnych form prezentacji
własnych produktów i usług. Propozycje szczegółowych rozwiązań dobierane
są indywidualnie pod kątem każdego ze
Sponsorów. W Pasta Party średnio bierze
udział około 3000 osób;
}}Expo – targi stwarzają firmom doskonałą
okazję do dotarcia ze swoimi produktami
i usługami do osób, dla których bieganie
i aktywny wypoczynek stanowią prawdziwą pasję. Podczas Cracovia Maratonu
oraz Półmaratonu każdorazowo prezentuje się ponad 20 firm, a targi odwiedza
co roku około 25 000 osób.
}}Ekspozycja marki na wszystkich materiałach reklamowych dedykowanych
danemu wydarzeniu sportowemu (outdoor, branding podczas eventu, prasa,
telewizja, radio, internet, digital signage,
materiały drukowane).

Gwarantujemy korzyści:
}}Kojarzenie z imprezą o wielkim prestiżu;
}}Bezpośredni kontakt z konsumentem/
biegaczem/kibicem w dniu wydarzenia;
}}Możliwość budowania związków z takimi wartościami jak zdrowie, sprawność,
wytrwałość;
}}Możliwość korzystania z kanałów komunikacyjnych Organizatora licznych
imprez sportowych – e-mailing, strona
internetowa, social media;
}}Doskonała platforma do działań z zakresu
CSR – aktywność fizyczna pracowników
i społeczności lokalnych.
■
NAMING RIGHTS
Podstawowym zadaniem ZIS jest zarządzanie i utrzymanie infrastruktury sportowej. Ich realizacja stwarza możliwości
współpracy w atrakcyjnym dla biznesu
zakresie komercjalizacji obiektów, w tym
m.in. poprzez zakup tzw. naming rights
(prawa do nazwy). ZIS jako zarządca ponad 100 obiektów sportowych w Krakowie dysponuje możliwościami w zakresie
ich komercyjnego wykorzystania poprzez standardowe formy reklamy (udostępnienie powierzchni reklamowej),
a także w zakresie powiązania nazw
obiektów z nazwami lub markami firm.

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
Podstawą współpracy między sponsorem danego wydarzenia a naszą
jednostką jest umowa sponsoringowa.
W zależności od wysokości udziału
finansowego, oferta może opierać się
na zasadzie wyłączności w ramach jednej branży oraz zakupu odpowiedniego
tytułu (np. sponsor tytularny, sponsor
techniczny, sponsor napojów izotonicznych). Szczegółowy zakres świadczeń
promocyjno-reklamowych jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie w zależności od Państwa oczekiwań i celów
marketingowych. Po zakończeniu imprezy dostarczamy raport z realizacji umowy wraz z wyliczeniami ekwiwalentu
reklamowego.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszych świadczeń i licznymi możliwościami współpracy. Nasz
zespół przygotuje dla Państwa ofertę
dostosowaną do charakteru prowadzonej
działalności i oczekiwań.

Kontakt: sponsoring@zis.krakow.pl.

