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Marketingjest coraz czg6ciej stosowan4 w Polsce koncepcjq po-
stQpowada r6zrych podmiot6w w wielu dziedzinach Zycia spo-
leczno-gospodarczego. Jego istot9 stanowi koncentracja na potrze-
bach i oczekiwaniach klienta jako podstawoulm warur .u sprze-
dazy w),tworzoflego produktu.

Mimo, Ze rozw6j marketingu ro4)ocz4l sig od sfery d6br mate-
rialnych, obecnie jest on stoso.rany !6wnieZ w sferze uslug, zwla-
szcza w kajach wysoko rozwiniQtych, gdzie pojawila siQ r6wnie2
dosi szeroka literatura przedmiotu. Nalezy j€dnak zatwairy(.2e
zar6wno polscy jak i zagmniczni autorzy nie udzielajQ dostatecznej
uwagi problematyce marketingu w rekeacji i sporcie.

Sport dla wszystkich j ako przedmiot dzialalno6ci licznych w Pol-
sce organizacji nonprofit jak i przedsigbiorstw zorientowanych na
zysk j€st obszarem wymagaj4cym zastosowania marketingu.
Gwaltownie postQpuj4ce zmiany spoleczno-gospodarcze dyktuj4
nowe warunki,na rynku, kt6re zmuszaj4 funkcjonujqce na nim pod-
mioty do postgpowania zgodnie z koncepcj4 marketingow4.

Wyratamy nadzteji, Ze oddajqc do r4k Czytelnik6w ksiq2kp,
wwehiaj4c4 luke w literaturze marketingu uslug, dostarczymy
niezbqdnych wskaz6wek do efektywnego oddzialyrrrania na rynek
,,sportu dla wszystkich".

Celem ksi4zki jest pr6ba opracowania teoretycztych i prakty-
cznych podstaw zastosowania marketingu w obszarze sporhr dla
wszystkich. Zawarte w publikacji trefci dotycz4ce dzialalnosci orga-
nizacji nonprofit, mo2liwo6ci adaptacji marketingu (ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem public relations) do potrzeb spotu dla wszystkich
maj4 wskaza6, jak nalery postQpowai w organizacji funkcjonuj4cej
w obszarze sportu dla wszystkich, aby zaspokajaj4c potrzeby i ocze-
kiwania klient6w i uwzglpdniaj4c specyhkg szeroko rozumianego
otoczenia, osi4gnAi zalozony cel.



Intencja autor6w niniejszej ksiAzki jest jedynie zaprezentowade
problematyki marketingu w sporcie dla wszystkich, a de wskazanie
sposob6rr rozwi rwania trudnych czy dyskusyjnych zagadrdei,
lrt6rych rozstrzygnigcie, oaszym zdaniem, wymaga krytycznej
oceny ptzez Czytefnika za[6w[o zaw^rtych w ksiq"zce tresci jak
i otaczaj4cej ich rzeczywisto6ci.

Autorzy dziekuja wszystkfurg kt6rzy poparli inicjatyw9 edycji
niniejszej ksiq.tki. Slowa szczeg6lnego podzigkowania kieruj4 do
Urzedu Kulh[y Fizycanej i Turystyki oraz Zarz4du Gldwnego To-
lvarzystwa Krz ewienia Kultury Fizycznej.



I. MARI(ETING W SEKTORZE ORGAAIIZACJI
NOIIPROFIT

Knvsztof Pilat

1.I. SEKTOR ORGANIZACJI NONPROFIT

Rozw6j rynku spowodowal w Polsce wzrost zaintercsowania
marketingiem. Dotyczy to przedsiQbiorstw, firm prywatnych a takze
organizacji nonprofit. Termin - organizacja nonprofit - wywodzi
siQ z USA. Stosowany w padstwach Unii Euopejskiej coraz czg(ciej
uz'ryany jest tak e w Europie Centralnej i Wschodniej.

Organizacje nonprofit to takie organizacje, kt6rych
gldwnym celem dzialahosci nie jest zysk, W witkszodci
organizacji dzialalnoS6 jej czlonk6w jest dobrowolna,

czesto ma charakter charytat'.rvny.

W USA historia rozwoju organizacji charytatywnych zaczgla siq
w okesie Rewolucji Amerykariskiej. W6wczas to nastqpil rozw6j
organizacji dobroczynnych. Adr€sowaly one swoj4 dzialalnosi do
os6b, ktdre ucierpialy w okesie r€wolucji. Jednym z pierwszych,
116ry dobrowolnie zakladal oryanizacje dobroczynne (rocz4tkowo
byl to szpital, biblioteka) byl Thomasa Jeffelson. Ju2 w roku 1760
popularyzowal on idee ,,voluntary associations" (dobrowoltrych sto-
warzyszei). Dwadzie6cia lat p6zniej, tj. w roku 1780, George Was-
hington stan4l na czele organizacji Association of Contitrental Army
Officers (stowarzyszenia o{rcer6w) lHerman, 19941.

W Polsce dzialalno6i charytaty*,na zaczgla sig rozwijad w okre-
sie Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego. Polegala
ona na udzielaniu bezinteresownej pomocy powstaicom. Z Po-
lak6w, kt6rzy znani byli ze swojej dzialalnodci chaqtafywnej, na-
lezy wymienii m.in. Augusta Cieszkowskiego (1814-1894). Wal-
czyl on o rozbudowg ochronek wiejskich, popularyzowal zabawy
ruchowe. R6wniez inny Polak Lukasz Golqbiowski (1775-1849)



prowadzil dzialalno66 charytatywn4, popularyzowal ,,Gry i zabawy
r6inych stan6w' /2/.

Wedlug kr,,te.i6w stosowanych obecnie w USA, do sektora non-
profit zalicza sig r62norodne organizacje.

Do organizacji nonprofit zalicza sie: uniwersytety, szpitale,
zespoly artystycztre, stowarzyszenia sportowe, ko6cioly,

organizacje religijne, muzea, orkiestry symfoniczne, agencje
opieki spolecznej, (welfare agencies), agencje uslug spolecznych
(social service agencies), fundacje np. w USA Fundacja Forda

/Kotle4 1995/, /Agge, 1985/, /Koteen, 1989/, /Hernan, 1994/.

W Polsce do organizacji nonprofit prowadzqcych dzialalnosd
w dziedzinie sportu dla wszystkich zaliczamy wszystkie

orgatrizacje, w tym stowarzyszenia, dzialaj4ce lra podstawie
prawa o stowarzyszeniach, prawa spdldzielczego

a takie czgiciowo prawa budZetowego.

Typouymi organizacjami nonprofit dzialajAclni w dziedzinie
sportu dla wszystkich bgdq: TKKF, AZS, SZS, kluby niepelno-
sprawnych START i Sprawni Razem, Narodowe Stowarzyszenie
Sprawno6ci Fizyczngj, stowarzyszenia o zasiggu lokalnym, regio-
nalnym i o96lnopolskim. czgft fimdacj,.

1.1.1. Kategorie organizacji nonprofit
Organizacje nonprofit dzialaj4 w dw6ch sektorach oke6lonych

jako sektor publiczny i sektor prywatny. W Polsce niektdrzy teo-
retycy wyszczeg6lniaj 4 j eszcze sektor prywatny skomercjalizowany
oraz sektor prywatny sp olecaty, zaliczaj4c do niego stowarzyszenia.

W roku 1982 I. Unterman i R.H. Devis przeprowadzili w USA
badania 103 organizacji. Oke6lili je jako not-for-profit organiza-
tions*). Na podstawie tych badad LJ, Koteen dokonal podzialu orga-
nizacji nonprofit na trzy kategorie (ryc. l). Nizej podane s4
przyklady poszczeg6lnych kategorii organizacji nonprcfit.

.) I. Unterman, R.H. Daris: Ihe Strateg/ Cap in Not-For-Profts. Hanard
Rusiness Rerier', Boston. MA yol. 60, No 3 May - June 1982.



1.1.2. Publiczne agencje rzAdowe,
Na poziomie lokalnyn (gniny) bgdq to: policja, strarz, agencje

realizuj4ce uslugi w zakresie utr4rmania dr6g, most6w, utrzlmada
inftastruktury rekeacyjtro-sportowej, insB.tucje kultury, pomocy
spolecznej. W Polsce do takich agencji rz4dowychmo2emy zaliczyd
odrodki spotu i rclceacji bed4ce w gestii wojewody. Przyjmujqc, ze
do sektora publicznego zallczamy takze samorz4d terytorialny,
mo2na tu zakwalifikowad takze centra rekeacine bed4ce w gestii
samorz4du (plywalnie, obiekty sportowe).

Ryc. L Kategorie organizacji nonprofit wedlug L J. Koteena.

Zrddlo: Strakgic Managenent in Public and Nonproft Organintiow. Thinldng
and Acnns Stakgicatv on Public Concent. Praeger Pubtishers, New vorb
1989.

Lp. Kat€goria organizacji Cechy/zlsieg dziah a

Publiczne agencje rz{dowe (P&ria
Agencie: ofcoveme ent)

FedeBlne (paistwowe),
stanowe (regioDahe),
lokalne;
posiadaj4 osobowos6

2. Niezaleiny sektor prywahy orgmizi-
cji nonprofit (Independent sector
pfivak nonprcft o'Eanizations)

- s4 zwolnione od podatku,
- sq zorganizowane pozs

agencjani rz4dowymi,
- mogq to byc stowarzy-

szenia naulowe, religijne,
sportowe, kulturalne,
edulacyjne, handlowe,

Orgsnizrcje pr''watne qursi (prawie)
ptftnczae (P vate quasi public orsani-

- utworzone przez wladz€

posiatzj4 zizvyczaj
ograniczony monopoi na
dostawc towar6w i uslug
dla grup ludnosci



Na poziomie federalnym (paistwowym) do zadari publiczrych
agencji rz4dowych naleZy m.in. olce6lanie standard6w (higiena,
zdrowie), pomoc w rozwi4zywaniu problemdw rolnictwa, edukacji,
sportu i innych.

W Polsce przykladem publicznej agencji rz4dowej na poziomie
paistwowym moZe byC Centralny O3rodek Sportu z oddzialami
w Zakopanem, Spale, Cetniewie. COS zapewnia warunki dla szko-
lenia sportorvego, w Bm dla realizacji progamu przygotowai olim-
pijskich.

1.13. NiezaleZny sektor prywatny organizacji nonprofit.
Sq to gl6wnie stowarzyszenia, w tym stowar4/szenia sportu dla

wszystkich. Zaliczamy tu takZe organizacje religijne, sportowe, kul-
turalne, ekologicae, stowarzysze[ia niepetnosprawnych, a tak2e
prywatne kluby rekeacyjne (zgodnte z podzialem stosowanym
w USA). W Polsce do tego sektora zaliczamy TKKF, SZS, AZS,
LZS, STAM, zwi4zki sportowe, ruchy samopomocy (np. rodzicdw
dzieci chorych na bialaczke), wszystkie stowarzyszenia o zasiggu
lokalnym, regionalnym i og6lnopolskim.

1.1.4. Organizacje pr,'watne quasi publicztre.
54 to organizacje specjalistyczne, powolane do realizacji

okre(lonych uslug. Otrzfnuj4 subsydia, aby iwiadczyi mieszkad-
com uslugi po niskich cenach. Dominuje kapital prywatny b4dz
mieszany. Przykladem moie byi centrum rekreacyjne w formie
sp6lki akcyjnej z kapitalem mieszan),rn.

1.2. SEKTORY ORGANIZACJI NONPROFIT

Istnieje takze imy podzial organizacji t ?u norlprofiL Podsta-
wowe l<r54erium tego podzialu to blak zaangazowania sig wladz
pafstwowych w dzialalnoSC organizacji

Przyjmuj4c takie kryterium mozna wlr6zni6 dwa sektory gdzie
zar6woo pafstwo jak i jego agendy nie s4 zaangazowane. Bqd4 to:

* Voluntary Sector - (Sektor dzialalnoici dobrowolnei,
charytat wnej)
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Do tego sektora nalez4 wszystkie organizacje maj4ce charakter
stowafiyszei oftz ruchy samopomocowe. W dzialalno3ci dominuje
dobrowohe i bezinteresowne zaanga2owanie r62nych os6b (wolon-
tariuszy). W Polsce przykladem takiej dzialaho6ci moze byd sto-
warzysz€nie OLIMPIADY SPECJALNE, kt6re prowadzi dzialal-
noii w srodowisku dzieci z glgbokim upo6ledzeniem umyslowym,
c4 stowarzyszenie SPRAWNI RAZEM dzialaj4ce w 6rodowisku
dzieci z upo6ledzeniem umyslowlan w stopniu lekkim. W czasie
imprez wiele os6b np. studelt6w bezinteresownie pomaga nie-
pelnospra nl.m. Do t€go sektora zalicry( moina talde prywatne
fundacje o charakterze charltatywnym.

* Nongovernmental Sector, tzw. NGOS. - (Sekor organizacji
pozanqdowych).

Sektor orgadzacji pozarz4dowych dzieli sig na krajowe NGOs.
i miedzynarodowe NGOS. Przykladem krajowych NGOS. moze byi
Polski Komitet Olimpijski, Wsp6lnota Polska dzialaj4ca w Srodo-
wisku emigacji. Przykladem migd4marodowego NGOS. jest Fun-
dacja Forda (posiada prywahy charaker). czy te2 agendy Swiato-
wej Oryanizacji Zdrowia (WHO) UNESCO i inne. W Polsce do
NGOS. zaliczamy gldwnie stowarzyszenia i fundacje.

1.3. WSPoLPRACA MI4DZYNARODOWA SEKTORA
NONPROFIT

Zmiany polityczne po II wojnie dwiatowej spowodowaly nieby-
waly rozw6j migdz,,narodowych powigari sektora nonproflt zgod-
nie z zasad4: ,,operating across borders" fdziatanie pnez grunicd.

Wymienia sip dwa rypy organizacji nonprofit prcwadz4cych wsp61-
prac9 miqdzynarodowq lAnheiet 1994/, lCunhigham I 9941. S4to.

* Organizacje pomocy humalitarnej (humanitarian rielieo
a w ich ramach dzialaj4ce pr!"warne pomocnicze organizacje
tozwoj u k'ivate deyelopment assistance organizations);

l 1



* Organizacje spoleczne (interest associations).

_ Zar6wno w literaturze jak i w praktyce migdzlnarodowej, o!ga_
nizacje te olce(lane s4jako NGOS. czyli organizacje pozan4diwe
(Nongovemmental Organizations). Ich status zostal oke6lony na
konferencji zaloZycielskej Organizacji Narod6w Zjednoczonych
w San Fnncisco w 1945 roku. Funkcje i zasigg NGOs. byly inaczej
postzegane w USA i Europie Zachodniej a inaczej w dawnych ka-
Jach socjalistycznych. Z tego teZ powodu artykul 71 Karty Narod6w
Zj€dnoczonych byl kompromisem dotyczAcym funkcji NGOs. i ich
udzialu w budowie ladu migd4.narodowego Dynamiczny rozw6j
NGOs. nastqpil zwlaszczaw latach 1972-1992, kiedy odnotowano
na 6wiecie wzrost ilo6ci NGOS. o 122%, w tyrn w USA o 92%.
Kanad:ie 969o, Japonti 99Vo, Europie l07o^. Afryce 1640/0, Azji
142%o lHerman, I 994/ .

W roku I 990 w Dyrektoriacie Organizacji pozarz4dowych paristw
nale@cych do OECD zarejestrowanych bylo prawie 4000 prywat_
nych organizacji rozwoju, tzw. NGOs. Organizacje pozarzqdowe
(NGOS,) nie s4 podmiotami prawa miedzynarodowego.

W sporcie dla wszystkich migdzynarodowa wsp6lpraca NGOS.
dotyczyi bgdzie gldwtrie rakich organizacji jak m.in.: TAFISA,
FISp.T, NFSB (National Fitness Sanctioning Body), IFBB i innych.

W kontaktach z migdzynarodowymi organizacjami sportu dla
wszystkich (zar6wno na poziomie lokalnyrn jak i kajowym), bar_
dzo tvazna jest troska o pozytj.rvly image organizacji. W ramach
promocji stowarzyszenia w kontaktach z migd4larodowyrni orga_
nizacjami sportu dla wszystkich naleZy podej mowa( t*ie dzialania
z zalsesu public relatiols (m.in. budowanie wiarygodrojci, lob_
bying, publicity, media).

1.4. SMALL BUSINESS A ZARZADZANIE
MARIGTINGOWE

W wigkszo6ci kaj6w o gospodarce rynkowej organizacje non_
prcfit maj4 bardzo podobne problemy. Na przyklad gupy artysty_
czne staj4 wobec konieczno6ci pozyskania wiqkszej widowni. Klub

t2



sportowy, aby pokryd wzrastaj4ce koszty dzialalno6ci musi sig
ttoszczy6 o uczestnictwo kibic6w podczas mecz6w. Organizacje
sportu dla wszystkich musz4 dbad o ilo6i uczestrik6w zespol6w
Cwiczebnych, aby mie6 olce6lone uplywy z oplat. W coraz wigk-
sz,'m zakesie organizacje te poszukuj4 takze zr6del dochod6w
w small businessie. Jak za.uwa:2a P. Kotler ,,...Nawet amerykaliskie
agencje rz4dowe takie jak U.S. Aj]J]'y azy U.S. Postal Service
wdlazaj4 plary marketitgowe..." lKoteen,.1989l. W ramach plan6w
marketingowych coraz wigksze zmczenie nadaje sig promocj i i pub-
fic relations. Small business prowadzony przez organizacje nonpro-
frt qmraga takich plan6w marketingowych.

W Polsce w znacznej czg(ci tych organizacji mytrie rozumiany
jest small business, a tJ.rn samym inne znaczenie nadaje sig mar-
ketingowi, w tym public relations. Z tego te2 powodu naleZy oke-
!lii co jest small businessem prowadzonym przez organizacje non-
profit a co nie jest.

BUSINESS jest procesem wymiany (4 ,tsiness is a prccess of
*c hanges) / Landy, I 9 89 /.

SMALL BUSINESS , to dzialalnoSt gospodarcza nq malq skalC
/Wniewsk' 1993/.

W 6wietle tych definicji, w wiQkszo6ci polskich organizacji non-
profit spos6b alokacji Srodkdw finansowych niewiele ma wspdl-
nego z businessem. Przyklad nieefektywnej alokacji prezentowany
jest na ryc. 2.

Ryc. 2. Przyklad alokacji 6rodk6w finansowych przez organizacje nonprofit
niezgodnej z charalderem businessu (ang- ,no a business')

DAROWIZNA / DOTACJE

ORGA}IIZACJA NONPROFIT

Usluga / produkt



W zarzedzaniu marketingowlm w small businessie istotne zna-
czenie ma identyfikacja luki ryrkowej /lliJziewski, 1989/.

LUKA RYNKOWA (czgsto uLywa siq tei oke(lenia nisza
rynkowa - ang. market niche, market gap), to triedostrzeiona

dot4d przez innych grupa konsumeDt6w, brak podaiif
jakiegoi produktu b4di uslugi, na kt6re istnieje potencjatne

zaDotrzebowatrie.

Strategia niszy ryrkowej polega na koncentracji dzialalnojci
marketingowej organizacji bedi: firmy, na wybmnym wycinku
danego rynku, na potrzebach odbiorcy. Przykladem wykorzystania
niszy ryrkowej w dziedzinie sportu dla wszystkich byla organizacja
cyklu imprez Muscle Fitness i Lady Fitness. Organizatorem bylo
Narodowe Stowarzyszenie Sprawno6ci Fizycanej. Cykl imprez
adresowany byl do instruktorek aerobicu. Impreza finalowa, kt6ra
przlpominala konkus Miss Polonia, cieszyla sig olbrzyrnim zain-
teresowaniem prasl radia, TV. Zorganizowana w WaNzawie,
przyniosla znaczne wpbwy ze sprzedazy bilet6w.

Aby dana organizacja mogla sig rozwija6, a prowadzony small
business m6g1 przy,nosii po24dane efekty, musi ulec zmianie filo-
zofia dzialalno6ci znacznej czg(;ci polskich organizacji nonprofit.
Prawa rynku wynuszajA konieczno6C poszukiwania nowych ryrn-
k6w, b4dz nowych produkt6w i uslug. Jedn4 z propozycji zachowai
rynkowych organizacji nonprofitjest model pr€zentowany na ryc. 3.

Rozwi4zl'raanie problem6w organizacji nonprofit dzialaj4cych
w warunkach gospodarki rynkowej bgdzie bardziej efektywne pod
warunkiem, 2e bgd4 one stosowai narzgdzia marketingowe.



Ryc.. 3. Moiliwofui zachowad rynkoq,ych orEBlizacji lonprofit dzitlajacych
w'dziedzinie sportu dla wszystkich.

ZrdtfloiL. IAndf: Sone,hing Yattu zd, Sornething Gaired A Bltsi/rars Dete-lop-
ment G'uide for Nonpmft OrAsnizatiotls. ACA BNb. American Concil for the
A e- New Yo* 1989. s.7.

Istdenie
produktr/uslugi

Nowy
rynek

Potroszenie
rlzyk^
$przedrzy

Nowy
produktu/uslugi

Istniej{cy
rynek

Nowy
produkfir/uslugi

NorYy
ryrck



II. WPROWADZENIE DO MARI(ETINGU
W OBSZARZE,,SPORTU DLA WSZYSTKICH'

Barbara Marciszewska

2.I. SPORT DLA WSZYSTKICII JAKO PRZEDMIOT
II,IARKETINGU

Rozw6j marketingu rozpocz4l sie od sfery d6br konsumpcyjnych
a nastgpnie obj4l wybmne dziedziny sfery ustug (handel, instytucje
ubezpieczeniowe, banki).

Wzmozone zaintetesowanie marketingiem uslug daje sig zauwa-
46 ptzede wszystkim w knjach wysoko lozwiniQtych, w kt6rych
znaczenie seldom uslug waasta. Ostatnio mozlra zaobserwowai rcz-
szerzenie zakesu zastosowania marketingu na organizacje nonpro-
fit, np. szpitale, szkoty, t€atry, kluby sportowe, r62ne stowarzy-
szenia, partie lDaszkowska, I 9931.

W Polsce zakes stosowania marketingu uslugjestjeszcze ogani-
czony. pomimo, 2e w4asta liczba publikacji doryczqcych tei prob_
lernatyki. W6rdd organizacji. krore-zareagowaty na po'trzebg zturo-
cenia uwagi na rolq, jak4 moze odegrai marketing dla rcalizacji
cel6w ich dzialalnoici uslugowej w zmienionych po roku 1990
warunkach spol€czno- gospodarczych, jest Towarzystwo Krz ewienia
Kultury Fizycznej. Takie podej6cie do problemu ugruntowania po-
zycjl oryanizaqi na rynku jest slusane - w6r6d wielu tez wyitg-
puj4cych w literatuze przedmiotu jest i taka, kt6ra sugeruje, 2e
wzystbie lul's$lucje spotykaj4 sie z problemami marketingowymi
i wmagaj4 rovni4zai marketingowych /Kotler 1 988/.

Sport dla wszystkich, sta[owi4c podstawowy przedmiot dzialal-
noSci zar6wno organizacji nonprofit jak i instltucji zo.ientowanych
na zysk, mo2e i powinien byi obiektem marketingu w warunkach
gospodarki ryTkowej. Dzialalno(i ta charakteryzuje siQ pewnymi
cechami spec).ficznlmi dla ustug i qr6zniaj4cymi j4 na rynku spo-
6r6d towar6w tam sprzedawanych. Z punktu widzenia ma*et gu
sport dla wszystkich j est szczeg6ln4 uslug4, Irtdrej celem jest zaspo-
kojenie okeslorych potneb ludzkich. Interprctacja ,,spo.t, atu
wszystkich" jako uslugi jest geDeBlnie ̂ i;^a ; spotyt<anymi
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w literaturze ujgciami znaczenia wlrazu usluga, kt6ra defiliowana
jest nastepuj4co: ,,usluga w sensie gospodarczym jest u4rtecznym
procesem niemateriainym, kt6ry w),twarza pmca ludzka (czynnosd)
w procesie produkcji, popnez oddzralr"wa\ie na strukturg oke6lo-
nego obiektu (czlowiek traktowany jako osoba fizycnra, intelekt cq
czqstka okre6lonej spolecao6ci, przedmioty materialne), celem
zaspokojenia potrzeb lirdzki.h" lDaszkowska, 1987/.

Spo6r6d specyficznych cech uslug, eksponowanych najczE6ciej
przez autor6w zajmuj4cych siQ marketingiem lCowell, 1984, Rath-
nell, I 974, Glbert, 1 993a/ , poti2ej prezentowane mog4 chanktery-
zowai r6wniez ,,sport dla wszystkich". Sa to:

* niematerialnoSi, kt6ra sprawia, 2e usluga nie moZe by6 jednoz-
nacznie oceniona przez klienta ani zademonstrowana przez
uslugodawcg przed jej nabyciem i konsumpcjq,

* brak mo2liwoici magazlmowania uslug,
* uzaleznienie nabyrcy od uslugodawcy,
* jednoczesnodi produkcji i konsumpcji.
* konieczno66 istnienia potencjalu uslugowego przed rczpoczQ-

ciem transakcji,
* zmienna jako56 uslugi w r6inych okesach jej realizacji,
* ryzyko nablwcy, niezbgdne zaufanie do uslugodawcy,
*duze zr6aicowanie oraz zindywidualizowatie poszczeg6l-

nych usfug.
Istota i specyhczne cechy sportu dla wszystkich j ako uslugi naby-

wanej przez klient6w gl6wnie w ramach organizacji czasu wolnego
s4 swego rodzaju ,,utrudnieniem" w stosowaniu marketingu przez
organizacje proponuj4ce na rynku uslugi z tego zakesu. Marketing
w sporcie dla wszys&ich (podobnie jak w turystyce, rozqfwce, kul-
tu-ze) musi byi szcz€g6lnie 3ci6l€ powi4zany z analiz4 furkcji, kt6re
musi spetrii dla indlwidualnie traktowanego klienta.

Co to jest zatem marketing?

Marketing to ,,...proces spolecmy i menedzenki, w ramach kt6rego
jednostki i grupy uzyskuj4 to czsgo pragn4, w wyniku kreowania i wy-
miany produktdw i warto6ci z innl'rni jednostkami i g rpai11",lKottea
1 9881 . Definicja ta vryn;inie wskazuje na koniecano66 uwzglgdnienia
w celu dzialalnoSci organizacji potrzeb ludzkich, kt6re s4 zaspokajane
przez odpov/i€dnio ,dobratre' produkty materialne lub ustugi.
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Marketing jako dziedzirra wiedzy odznaczaj4ca sig uniwersal-
noSci4 filozofii postepowania w warunkacb gospodarkj ryrkowej.
powinien byi poddany swoistej ,.kontroli", ktrira pozwala odpo-
wiedzied na p),tanie. w jakim stopniu poszczegdlne reguly mar-
ketingu sA wszechstronne, aby mogly byi stosowane na wszystkich
rynkach, a w szczeg6lnogci w obszarze sporhr.

Obszar ten bowiem ma swojq specyfikg. JeSli wezniemy pod
uwagq tylko obszar..sportu dla wszystkich". to mimo, i2 naleZy on do
szeroko pojmowan€go rynku uslug, tworzony jest jednak r6wniez
przez odmienne elementy, rri2 bliski mu rynek sportu zawodowego,
r],nek turystyczny, r',nek usfug kulturalnych, czy nawet rynek produk-
tu rekeacyjnego. Klamr4 l4cz4c4 wigkszoi( z wyaej wymienionych
typr5w rynk6w (poza r',rkiem sportu wycz),nowego) jest ich podaz.
ktorej gt6wna funkcja. z punkn-r widzenia potencjalnego konsumenra
ustugi, tkwi w zaspokojeniu jego pohzeb w mmach czasu wolnego
z jednej strotry oraz fuoduszu swobodnych decyzji z drugiej. pze-
slank4 ,,adaptacji" marketingu dla potr-z€b sportu dla wszys&ich jest
przede wszys&im bulz liwy rozw6j r6znych jego form, kt6re w wielu
krajach staj4 sig wanr4 dzie&in4 dzialalno6ci spoleczno-gospodar-
czej, a w nielicznych istohym i6dlem dochod6w

Nie kwestionuj4c merytorycznej rozdzielno6ci sportu dla wszyst-
kich od turystyki i rekeacji, nalei.y zauwair.y6,2e zbieZno(i tych
form dzialalno(ci wyraza sig w dwu podstawowych zasadach:

* z punktu widzenia zbiorowego klienta maj4 one zaspokoii
konkrcmq potrzebg spolecm4. zwiqzanq z organizacj1 czasu
wohego;

* z punktu wi&enia podmiotu tworz4cego podaz tych uslug
- maj4 one zapewni6 okedlony efekt ekonomicany ercpuez
realizacjg potrzeb spolecznych).

Je6li podmioty zajmuj4ce sig kreowaniem produktu z obszaru
sportu dla wszystkich, bpd4 kierowaly sig w swojej dzialalnosci zasad4
dochodzenia do efektdw ekonomicznych poprzez osi4ganie wysokiego
stopnia zaspokojenia potrzeb spolecalych, bgdzie to oznaczl'lo, in
reFezentuj4 orle orientacjq prorynkow4 a nie proprcduktow4.

Dwie odmienne koncepcje dzialania organizacji propolujqcych na
rynku sport dla wszystkich (ma*etingowa i proproduktowa) sA czq-
sto posfzegane jako dwie r6ine filozofie sposobu bycia podmiotu
w rzeczywisto6ci gospodarczej. Nalezy wgaznie podl<redlii, Ze kon-
cepcJa proryrfiowa nle Jest tworcm teoretycznlm lecz wlnikiem
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doswiadczeri konkuruj4cych na rynku podmiot6w. JeSli organizacja
nie dostarczy m rynek produktr-r po2qdanego przez nabryce. uczlnr4
to konkuenci, tym samym eliminujqc go z gry. Istotn4 staj€ siQ wi€c
nie tylko znajomoSi przyczyn, pod wptywem kt6rych ksztattuj4 sip
potrzeby konsumpcyjne, wielkoSi i struktum pop)4u omz podztZy, ale
r6wniez wiedza o mot).wach postQpowania konsumenta i konkurenta.

Uslugi z obszaru sportu dla wszystkich s4 szczeg6lnie wrrl2liwe
na wptyw motyrracji konsum€nta, gdy2 zwykle nie s4 produktami
tzw. pierwszej potrzeby. Oztaczato,ze decyzjq o nabyciu tych uslug
podejmuje sip e w pierwszej kolejnoici, a uzaleZnia sie je od
zaspokojenia priorytetowych potrzeb, kt6rych hierarchia jest
zaleina od wielu czynnik6w natury spolecznej, ekonomicznej, psy-
chologicznej, a nawet tradycji i obyczaj6w.

Filozofia dzialania organizacji zorientowanej na rynek zaklada,
2e dysponuj4c oke6lon4 informacj4 o nim, mozra na niego akty-
wnie oddziallvai m.in. poprzez zrnianq hierarchii okreglonych
potneb a nastepnie kreowanie nowego lub pobudzenie istniejqcego
pop)'tu na proponowane przez nas produkty. To ksztahowanie po-
i4danych przez nas rclacji rynkowych jest tlm trudniejsze, im
wiqcej mamy produkt6w subsBtucyjnych w stosunku do naszych.

W stosunku do sportu dla wszystkich substytut moie stanowit
turystyka, szeroko rozumiana rekreacja, kuburc i rozrywka, a takie
w a c h I arz r 6 in oro drry c h us I u g e ks p o n uj qcy c h fu n kcj g wyp o czy n kow q
i zdrowotnq.

W tej sytuacji blgdnyrn uydaje siq by' zaloienle,2e motna
rozwijaC z sukcesem i dlugofalowo ,,sport dla wszystkich" nie sto-
suj4c marketingu. Koniecano66 jego uwzglgdniania w zarz4dzaniu
t4 dzialalno6ci4 wynika nie tylko z wy2ej przedstawionych elemen-
t6w konkurencji wyodrebnionych wedlug kryterium przed-
miotowego. Coraz c4Sciej w polskiej rzeczywistosci gospodarczej
spotykamy siQ z podmiotowym podzialem rynku, nawet w Gmach
jednej ,,branzy". Zjawisko to nie omija i sfery ,,sportu dla wszyst-
kich". Opr6cz organizacji, ki&e z nazwy i dtugoletnich tradycji,
kojarz4 sip nam ze 6wiadczeniem uslug rekeacyjnych (iak np.
Miejskie OSrodki Sporhr i Rekeacji, Towatzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej) pojawiajq siQ na przestneni ostatnich piQciu lat
liczne sp6lki prawa handlowego, cyrilne, nowe stowarzyszenia,
fundacje, w przedmiocie dzialalnosci kt6rych ujQte s4 r62re formy
sportu dla wszystkich. Czpsto statrowi4 one podstawowy trzon akty-
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wnosci spoleczno-gospodarczej, nieraz se jedynie dodatkow4
plaszczy m4 uiro2liwiaj 4c4 maksymalizacj g zysku przedsi gbiorc6w.

Aby wigc sprostai nowym zadaniom postawionym przed organi-
zacjam\ zajmtjqcEi sig kreowaniem sporhr dla wszystkich przez
dynamicznie rozwijajqce sig otoczenie, nalezy nie tylko zidenty-
fikowa( dzialania zmierzaj4ce do uf4rmania dotychczasowej pozy-
cji w6r6d potencjalnych klietrt6w, korzystaj4cych z proponowanych
uslug, ale zastanowid sig nad wykreowaniem nowych zachowari
i motywacji konsument6w.

Wydaje siQ slusznym, widziei dzialalno(d tych organizacji
sportowych niejako dwuplaszczyznowo: z jednQ strony powinny one
starai sig w maksgnalnlm stopniu zaspokoii istniejqce i zauwazone
dotychczas potEeby spoleczeristwa, z drugiej za( - badai ich obec-
ne i przyszle oczekiwania, w miarg mozliwodci, a nie akqwnie od-
dzia$,rvai w celu wyzraczenia kierulk6w dzialania na przyszlo66.

Nalezy podke6liC w t}{n miejscu, 2e wymoglem naszych aza-
s6w stalo siQ zr6inicowanie ofefy uslug z obszaru sportu dla wszyst-
kich, adresowanych do jednorodnych gmp spolecznych, wyodrgb-
nionych zwykle wedtug wczesniej przyjetego kryterium.

Oznacza to, 2e organizacja maj4ca w swojej ofercie sport dla
wszystkich, nie powinna orientowai swojej dzialalnodci na anoni-
mowego czy przecigtnego odbiorcg, lecz nastawii sig na obslugg
okeflonych gmp nab)'\Mc6w. Potrzeba indywidualizacji oferty spor-
tu dla wszystkich jest naturaln4 konsekwencj4 zwigkszania sig
potencjalnej liczby konsument6w, zr6znicowania ich dochod6q
rozwoju indywidualnych preferencji oraz mo2liwo6ci dokonania
wyboru. Stopiei prz€ksztalce[ia potencjainego popytu w realny,
w du'ej mierze zaleL"y od oferenta usfug z obszaru sporhr dla wszyst-
kich, ich atrakcylno3ci (funkcjonalnej i cenowej), znajomo6ci relacji
rynkowych, hend6w w gustach konsum€nt6q sily promocji i ek-
spansji na ryoku.

Trafte sporz4dzenie oferty zawieraj4cej elementy sportu dla
wszystkich, wymaga nie tylko merltorycznsj znajomo6ci sfer
dzialalnoSci zwiqzaoych z t',m obszarem, ale r6wnie2 umiejgtno6ci
ich optymahego doboru oraz dotarcia z nirni do odpowiednich gmp
odbiorc6w. Po sprecyzowaniu potencjalnych klient6w staj4 przed
orgadzacj4 6wiadcz4c4 te usfugi zadania ich promocji i dystrybucji,
kt6re maj4 zapewnii zaspokojenie oczekiwaf klient6w z jednej
st ony, jak r6wnie2 realizacjg cel6w organizacji z drugiej strony.

20



Nale,24 do nich m.in. stworzenie wlasnego image'u, opa[owanie seg-
ment6w 4nku lub osi4gnigcie wymiemego efektu ekonomicztrego.

Podsumowuj4c povtyzsze, moix:a powiedzied, 2e marketing
w sporcie dla ',lszystkich to przede wszystkim:

* ident',Jikacja w]'rnagari klient6w oraz analiza ich potrzeb,
* wyszukiwanie produktu, kt6ry sprosta ql1r wlmaganiom,
* ustanowienie odpowiedniej struktury ustugi dla jak najlepszej

jej dystrybucji, oraz raleirytej promocji, naklaniaj4cej poten-
cjalnego klienta do skorzystania z proponorranej oferty,
i w konsekwencji, zagwamntowanie uslugodawcy oczekiwa-
nego efekhr materialnego lub niematerialnego.

Wladciwie rozumiany marketing powinien gwarantowad:
* wysok4 jako6i obstugi klienta,
* pewno{i, ze skargi klient6w s4 przyjmowane z uprzejmosci4

i zalatwiaJl,e z naleiryt4 sta.annodciq,
* Swiadomosd, ze klientjest najwazniejsz4 osob4 w naszej dzia-

lalno6ci i powodem, dla kt6rego ta dzialaho6i jest prowa-
dzora,

* pewnodi, 2e pracownicy nie s4 pochlonigci swoimi problema-
mi, kiedy klient czeka, aby go obslu'ono,

* obslugg kaZdego klienta, nawet w najmniej sprzyjaj4cych
okolicznoiciach.

Osi4gnigcie tak sformulowanych cel6w cz4stkowych jest mo-
2hwe przy wlaiciuTm doborze czynno3ci, zadaf, instrument6w
marketingowych, kt6rymi zamierzamy oddzialywai na wybrany
przez nas rjmek docelowy a na zachowania konsument6w w szcze-
g6lm6ci. Proces doboru tych poi4danych z punktu widzenia uslu-
godawcy instrurnent6w dla dzialania na wcze6niej oke6lonym ryn-
ku docelowym nazrTwamy mieszanlq rnarketingow4 (marketing nix).
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2.2. JAI( TWORZYMY MIESZANK4 MARIGTINGOWA
(MARIGTING MDq W OBSZARZE SPORTU

DLA WSZYSTKICH?

Klasyczne podejicie dla marketingu ujmuje w mieszance mar-
ketingowej nastgpuj4ce elemellty:

* prodult (w pr4padku uslugi mo2e nim by6 ona snma),
' cedQ,
* prcmocjq,
* dystrybucjg.

Uwzgl9dniajac specyfikg uslug bkt. l.l.), w tym i uslug
z obszaru sportu dla wszystkich, nalei wzi4i pod uwagg w proce-
sie doboru instrument6w oddziabryania na rytrek dodatkowo:

* otoczenie (ekonomicae, technologiczne, pra\rne),
* czjmnik ludzki (kwalifikacje i nabyte umiejgtno6ci personelu

oraz zachowania konsumentdw i konkurent6w).
* proces. lqczqcy w sobie politykg organizacji. r6zne sposoby

oddzialywania na produkt, dyskrecjg penonelu, respektowanie
zmieniaj4cych siQ trend6w w oczekiwaniach klient6q
mo2liwo66 plynnego wprowadzania zmian do Swiadczonych
rslug lpor Gilbert, 1993b1.

Produkt w sporcie dla wszystkich mo2e obejmowai nastepuj4ce
rodzaje aktywtrosci:

* aktywno66 ruchowa sluZecA utrzymaniu kondycji fizycanej,
*,,sport masowy" rozumiany jako specjalnie organizowane

widowiska nastawione na szerokie uczestnictwo spolecznosci
lokalnych albo maj4cych zasigg lcajowy lub migdzrTnarodowy,
np.: Challenge day, Tumiej Miast i Gmin, festlny sportowe
organizowane z ro2lych okazji, np. Dnia Dziecka i inne,

* sport rekeacyjny,
* sport niezorganizowany,
* W i zabawy.

Takie ujQcie istoty produktu w obszarze sportu dla wszystkch po-
zwala na wyodrqbnienie r6Znic rr stosowaniu marketingu w sporcie
dla wszystkich i sporcie wyc4nowym, widoczne przede wszystkim
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w precyzowaniu cel6w, kt6re mog4 byi ptzedstawione w mstg-
puj4cy spos6b:

Sport zawodolry

Sport dh wszystkicb

Cele

utrzymanie spraffrosci
frz}cznei
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PolitykQ produktu w obszarze sportu dla wszystkich mozna
prowadzi(-z punktu rridzenia okre3lonego obszaru lub z punktu
wlozema oanej organtzacjl.

Jesli politykg produktu prowadzimy w aspekcie terJ,torialnym,
najczgiciej mamy wiQksze mozliwoSci sformulowania oferty kom-
pleksowej (mo2emy np. skorzystad zjuz istniej4cych obiekt6w i ich
w).posazenia, naturalnych walor6w tercnu, dogodnej komunikacji
umo2liwiajqcej sprawny dojazd do r62rych punkt6w (wiadczenia
ustug).

Je6li decydujemy sig na prowadzenie polityki produktu w aspek-
cie przedsigbiorstwa (organizacji), to najczQ5ciej musimy liczy6 sig
z ograniczonymi mo2liwoiciami zaoferowania klientowi pelnego
pakietu uslug. Z drugiel zai strotry, taka polityka stwarza ]vigksze
mozliwosci nawi4zar'ia do podstawowego zalozenia marketingu,
a mianowicie nie tylko zaspokojenia potrzeb juz istniejqcych ale
rozbudzania i aktywnego formowania nowych. Jest to zadanie nie
tylko trudne organizacyjnie, ale wymagajqce du2ych zasob6w
rzeazo\rych, finansowych, ludzkich, pozwalai4cych na skuteczne
rozwijanie promocji a nastepnie spneda2y. Reprezentujemy pogl4d,
2e taka wlasnie polityka stwarza mozliwo6ci wszechsaonnego poz-
nania motyw6w postQpowania konsument6w a nastQpnie identy-
fikacji aktualnego i przyszlego popytu, by6 mo2e r6wnie2 w norvych
miejscach, wymagaj4cych stworzenia,,szh.rcznych" centr6w sportu
dla wszystkich oraz dyferencjacji produktu. Wynika z tego, ie poli-
tyk4 upowszechniania produkhr sportowego powinny interesowai
sip nie tylko w)4w6rcy i po6rednicy tych uslug, ale r6wnie2 wiele
innych insrytucji o charakterze gospodarczlrn, spolecznym, nauko-
wym a mo2e nawet niekr6re o6rodki decyzyjne.

Srodki niezbgdne do osi4gniqcia podstawowych cel6w w obsza-
rze sportu dla wszystkich obejmuj4:

* 5rodki finansowe,
* urz4dzenia sportowe,
* odpowiednio przygotowanych animator6w sportu dla wszyst-

kich,
* media (prasa, telewizja, ndio).
Podstawowy elemerlt marketingu mix w sporcie dla wszystkich

powirma stanowiipromocja.,,Promocja sportu stanowi osnowe sys-
temu komunikowania siQ z ryinkiem, tj. informowania go o zaletach
da[ego produkhr oferowanego ptzez organizacje oraz naklaniania



konsument6w i po6rednik6w do jego zakupu", /i(ftlrinski, 19941. JaJ
stosowanie wymaga koncentracji na nastgpuj4cych problemach:

* keowaniu comz to no\arych miejsc realizacji sportu dla wszyst-
kich,

* paeznaczanltwigcej czasu wolnego na sport dla wszystkich,
+ naHanianiu szerszych aesz do uczestdctwa w sporcie dla

wszystkich,
* rozszerzuiu oferty sportu dla wszystkich poprzez propago-

wanie nowych jej folm.
Tak oke6lone plaszczyzny oddziall,rrania promocji pozwol4 m

pelniejsze informowanie o f.rnkcjach i zaletach sportu dla wszyst-
kich, korzyiciach ptyn4cych z uczestoictwa w nim oraz ulatwi4
przekonanie potencjalnych Hie[t6v/ o slusalo6ci wl4czenia sig
w lego typu akB$nosi.

Proces promocji w obszaEe sportu dla wszystkich wymaga
odpowiedzi na rzy podstawo*e pytada:

* co chcemy promowac,
* jak chcemy promowai,
* dlaczego cbcemy promowac.
Mozliwe odpowiedzi na tak sformulowane pyania przedstawia

tabela Nr l.



Tabl. l.

Elemerty promocji w sporcie dla wszystkich

Promocja sportu dla wszystkich

Co? Jak? Dlaczego?
* formy akrywno6ci
odpowiadajece
indywidualnemu
stylowi zycia

. zwiQkszaj4c dosQpnoS(
klub6w i oirodk6w
r€kreacyjnych

. dla utrzymania kondycji

' stynuluj4c sporty * dla utrzymani4 poprawy

+ mzsz€rzajt ofertg
poprzez rozw6j trowych
forn aldy*lolci
ruchowej

+ zgodnie
z indywidualnlmi
motywacjami

. keuj4c moriwosci
mzwoju dla sport6w
mniej populamych

* dla rozszerzenia grona
zainteresowarych

* ptz ez d€mokratlzacjg
spon6w elitarnych
* pnez wlqc.zenie gief
i zabaw
* przez integracje
r6aych sport6w
rekreacyjnych pod
jedn'|dl dachem
1 $zez ad^ptasjg zasad
managementu dla sportu
dla wszyslkich
* przez powr6t do starycl
i t?dycyjnych gier

Zfidlo: Opracowano na podstawie wfdadu Yan Lierde Qgg5).



Dla zwigkszenia efektywno6ci oddzia\rrania promocji nalezy
wprowadzai r62norodne jej formy, np.

* organizacj9 tygodnia sportu dla wszystkich,
* organizowanie dni otwartych sporhr dla wszystkich,
* organizowanie pokaz6w sportu dla wszys&ich i inne.
W procesie promocji w obszarze sportu dla wszystkich nalezy

brai pod uwagg zar6wno c4mniki zewnQtrzne jak i wewngtrzne,
ksztaltujqce pop)t na ten rodzaj akgwnodci w czasie wolnym.

Do czynnik6w o charakterze wewngtznlo, kt6rych :fo6dlem s4
najczg6ciej motywacje indyddualnych zachowari klient6w, za$cza
sie m.in,:

* ch96 utrzymania dobrej kondycji fizycznej lub/i stanu zdrowia,
* chgi wigzi z innymi,
+ traktowanie sportu dla wszystkich jako akq.wnoSci zapobie-

gajqcej stresom lub je niwelujqcej.
* proba odkrycia ,drugiej" natury popzez uczestnictwo w nowej

formie aktywno6ci,
* moda,
* poczucie pigkna, estetyki, wyrazaj4ce sig w d4zeniu do utrry-

mania zgrabnej sylwetki,
* szukanie w sporcie dla wszystkich przeciwwagi w stosunku do

spotykanej w zyciu agresji,
* tr-aktowanie uczeshictwa w sporcie jako warunku utrzymania

odpowiedniego statusu spolecztrego,
* dochody ludno6ci i ime.

Czytrniki zewnQtrane:
* dostgpnodi urz4dzeri rekeacyjno-sportowych lub/i teren6w

przystosowanych do aktytrnosci sportowej,
* standard urzq-dzeri sportowych (w szczeg6lno6ci dla os6b ocze-

kuj4cych wyzszej jako6ci uslug),
* odlegloff intastruktury sportowej od miejsca zamleszkatia,
* tradycje,
* system ksztalcenia,
* szeroko rozumiane otoczenie: ekonomiczne, pfirwne, techtro-

logiczne, konkurencja,
* poziom SwiadomoSci spolecanej w zalsesie potrzeby uczest-

nictwa w sporcie dla wszystkich.
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Promocja sportu dla wszystkich wymaga akt,'wnego oddzialy-
wania na motywacje zachowai spoleczedstwa, m.in. poprzez uwy-
puklanie jego cel6w, zasadniczo r62ni4cych siQ od cel6w spotu
wyczynowego. Spot dla wszystkich poprzez firnkcje, kt6re spelnia
w zyciu czlowieka, pomaga mu zachowai pewne wartogci lub wy-
tworzyi nowe, niejednokotnie nie tylko w wymia.ze fi4czlw, ale
r6wnie2 psychicznym, np. pomaga integrowai siQ ludziom poprzez
uczestnictwo rr nim. lwrinikiewicz-Kopp, I 9951,'fa jego szczeg6I-
na rola, jak i pozostale efekty uczestnictwa w sporcie dla wszystkich
muszq byi uwzglgdnione w procesie promocji.

Bazujqc na podej6ciu Prezydenta MiQdzynarodowej Organizacji
Sportu dla Wszystkich do problemu promocji tej aktywno6ci /Van
Lietde, I 99 5l , ttw&^my, 2e niezbQdne jest wyeksponowanie w prc-
cesie promocji nastgpuj4cych aspelct6w sportu dla wszystkich:

* komunikacji spolecznej,
* zabawy,
* solidamo6ci,
* laeatywnosci (twdrczego charakteru tej aktywnoSci),
* zachowania,,fair-play",
* wsp6lpracy,
* respektowania ka2dego wsp6fuczestnika gry,
* 6aorodnoSci gier i zabaw, a w konsekwencji, i zachowai

uczestnik6w.
Promowanie wy2ej ptzedstawionych aspekt6w moie napotyka6

na oke6lone trudno6ci, poniewa2 nie maj4 one charakteru material-
nego. ,Niematerialno6i usfug powoduje trudno6ci w uchwyceniu
idei Fproduktu... i jego oceny WzezkJnerlt^' lBoguszev,icz-Kref, 19931.
w tej s,.tuacji promocjQ moze ulatwii zaakcentowanie materialnych
element6w wystepuj4cych w sporcie dla wszystkich, np. staodardu
urz4dzed relreacyjnych, walorow nrystyczno-rekeacyjnych teretru,
wyposarenia sal sportowych, posiadanych kwalifikacji i uprawnieri
przez personel oryanizacji sportowej i inne. Te elementy mo2na
dwniez wykotzystywad, obok niematerialnych cech promowanych
uslug, dla oddznienia ich od konkurencyjnych na rynku.

Szczeg6lne miejsce w promocji sportu dla wszystkich zajmuja
public relations - fintkcja obejmuj4ca stosunki ze spol€czeistwem
i Srodkami masowego pnekan, lKlisiiski, 19941.Zag dniefi'utemu
po6wigcili6my oddzielny rozdzial niniejszego opr.rcowania.
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Reasumuj4c, nale2y podkeslid, Ze promocja w sporcie dla
wszystkich powinda koncentrowai siq na nastgpuj4cych plaszczyz-
nach oddziafywania:

* ke-owaniu comz to nowych miejsc realizacji sportu dla wszyst-
Klcn.

* naklanianiu do przeznaczania comz wigcej wolnego czasu na
sport dla wszystkich,

* rozszerzaniu oferty sportu dla wszystkich p opeez propagowa-
nie nowych jego form,

* naklanianiu comz to sze$zej rzeszy osdb do uczestrictwa
w sporcie dla wszystkich,

* uSwiadamianiu fi[*cji zdrowotnej, kt6r4 moze pelnii sport dla
wszystkich.

Realizacja tak szeroko i wszechstronnie sformulowanych cel6w
rrymaga przygotowania q/powo menedzerskiego, niezaleinego od
statusu, kt6ry posiada oryanizacja Swiadcz4ca uslugi. ZnajomoS6
podstawowych zasad stosowada marketingu w sferze uslug, w tym
i promocji, wydaje sip byi elementem nieodzownl'rn, warunku-
j4cyn wej6cie lub utrzymanie siQ organizacji na ry*u poprzez
prowadzenie odpowiedniej polityki produktu sportowego, om6wio-
neJ wzeJ.

Cena
Ce[a jest wa]rlym instrumentem naklaniaj4cyn potencjalnego

klienta do skorzystania z uslugi, w szczegdlno6ci w3r6d tych gmp
spolecznych, kt6re nie dysponuj4 wysokimi dochodami reainymi.
Polityka liskich cer mo2e prowadzii do rozszerzenia popytu na
proponowane uslugi sportowe, gdyZ chamkt€ryzuj4 sig one wysok4
elastyczno6ci4 cenow4 popytu (spadek cen znajduje szybkie odbicie
we wzroscie popltu, ich waost moie doprowadzi6 do obni2enia
popytu). Nalezy jednak zdecydowanie podke6lii, 2e ustugi o bar-
dzo wysokim standardzie, adresowane do gmp konsument6w o do-
chodach reairych zdecydowanie przekaczaj4cych poziom 6rednich,
reagowa6 mog4 na zmiany cen usfug w spos6b odmienny. W tych
segmentach ryrku spadek ceny moze byi traktowany jako odzwier-
ciedlenie faktu obni2enia jakoSci usfugi.

,Znaczenie problematyki cen w marketingu w)mika st4d, ze s4
one, z jednej strony - istotnym kryterium wyboru przy nablwaniu
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produkt6w przez kupuj4cych, a z drugiej - znacz4clT n czynnikiem
okedlaj4cym efekty dzialalnojci poedsi€biorstw sptzedaj4cych te
prcd,)kty", /Witulska, 1993l. Polityka cenowa stosowana przez orga-
nizacje w obszatze sportu ksztaltuje popyt na proponowane przez
nie uslugi w przyszlo6ci a takZe w konsekwencji rzutuje na efek-
Blr'no6i dzialalno6ci organizacji. W zwiqzku z tfn, jednoznacznie
tzeba podkre6lii, 2e deayzje cenowe podejmowane w mark€tingu
mix w obszarze sportu dla wszystkich nale24 do najtrudniejszych.
Wlnika to m.in. z faktu, Ze ceny usfug sportowych nie zawsze mog4
byi jednozracznie ocenione pzez potencjalnych klient6w jako te,
kt6re odzwierciedlaj4 ich jako#. Dominacja element6w niemate-
riahych w ustugach Swiadczonych w ,,sporcie dla wszys&ich" nie
pozwala rra jednoznaczn4 ocenQ atrakcyjno6ci ceny przed momen-
tem konsumpcji uslugi. Trudno jest np. stwierdzii g/tko na podsta-
wie pizedstawionej oferty, czy bgdziemy usatysfakcjonowani zajS-
ciami z aerobiku, je6li wcze6niej z niej nie korzystali3my. Ten specy-
ficmy charakter uslug proponowanych przez organizacje sportorte
powinien byi uwzglQdniony w stosowanej przez de polityce cen,
r6inicowanej w poszczeg6lnych segmentach. Polityka ta mo2e byi
jednak ksztaltowana przy zachowaniu p€wnych zasad, kt6re
ksztattuj4 rlnek sportu dla wszystkich. Nale24 do nich nastQpujace:

* niematerialno6i produktu spotowego, kt6ry nie mo2e byi
magaz),nowany w celujego sprzeda2y w przyszlo(ci prowadzi
do konieczrosci elastycznego stosowania obni2ki cen na ofer-
te, kt6rej temin realizacji ubiega, rtp. mo2emy zachQcii
rabatem cenowym do udzialu w cyklu zajei szkoleniowych,
je6li zainteresowana osoba zglasza siQ jui w czasiejego tlwa-
nia, a nie mamy wymaganej liczby uczestnik6w,

* wysoka elastycao6i pop]'tu na uslugi organizacji czasu wol-
trego ,,wymusza" na uslugodawcy uksztahowanie ceny na
wlasciwym poziomie, kt6ry moie bye za kceptowany przez
zainteresowanych klient6w,

* za wa'aJ'y element w ksztahowaniu polityki cenowej nalezy
uznai ciqgl4 kontrolg koszt6w - w wielu sltuacjach rynko-
wych, np. przy istniej4cej konkurencji, organizacje sportow€
mog4 zdecydowai sig na ustalenie ceny na granicy oplacalno-
6ci,
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* w obszarze sportu dla wszystkich mozna zaobserwowai wplyw
sezonowoSci na pop).t, co powinno byi r6wnie2 uwzglgdnione
w tworzeniu polityki cenowej - czgsto obserwuje sig np.
wzrost zaintercsowania aktywno6ci4 ruchow4 kobiet wiosn4
czy latem a spadek w sezonie jesienno-zimowym,

* cena na uslugi w obszarze ,,spotu dla wszystkich", podobnie
jak i w innych dziedzrnach zwiqzarrych z organizacjq, czast
wolnego, moze byi r6Znie interpretowana przez potencjalnych
klient6w w aspekcie pychologicznego l4czenia jej wszystkich
jakoSci4 i ,,statusem" uslugi - wymaga to szczeg6lnie wnikli-
wej analizy jej poziomu w poszczeg6lnych segmentach do-
celowych; oplata uczestnictwa w sporcie dla wszystkich
najczQfciej jest wnoszona got6wk4 przed jej realizacj4, co daje
moZliwoSc wykorzystania tych pieniQdzy przez organizacjE
przed faktem wySwiadczenia pelnej ushgi, np. wykup kame-
tu na basen na p6l roku jest ko.zystn4 przedplat4 dla uslugo-
dawcy. W celu stJ.mulowania tego typu platnoSci moie za-
stosowai atrakcyjne dodatkow€ rabaty dla os6b korzystaj4-
cych z kamet6w.

Polityka cenowa kazdego dzialaj4cego na rynku podmiotu jest
najczg6ciej wypadkow4 wplywu wielu czynnik6w, ktdre oke6lajq
poziom ceny produktu. W5r6d r62nych metod ksztaltowania polity-
ki cenowej, mo2na wyodrgbnii dwa zasadnicze podejdcia: ustalanie
poziomu ceny w oparciu o koszty (metoda kosztowa) oraz okre6la-
nie poziomu ceny w oparciu o czynniki ksztaltuj4ce pop''t (metoda
popytowa). W praktyce zwykle wykorzystuje siQ obie m€tody, je6li
wymaga tego sltuacja rynkowa.

Dystrybucja
Specyficzne cechy usfug proponowanych w obszarze ,,sportu dla

wszystkich" (pkt. 1.1.) wymagaj4 zastosowania specjalnych form
ich dystrybucji. Poniewaz wydwiadczenie komu6 proponowanej
uslugi nie oznacza zmiany jej wla6ciciela (np. uczestnictwo w lekcji
nauki gry w tenisa prowadzonej w ramach jakiej6 organizacji nie
przenosi na klienta jej wlasno6ci, podczas, gdy zakup pilki daje
prawo traktowania jej jako wlasnej), usfuga jest r6wnocz€6nie
,,wypoi:yczand' i konsurnowana. Oznacza to,ze zanim usluga bQ-
dzie skonsumowana musi by6 dostgpna na rynku. Zapewnienie tej
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dostgpnoSci wymaga odpowiedniego systemu dystrybucji, rozu-
mianego jako kanal6w, Srodk6q dzipki ktdrym usluga moze by6
doprowadzona od producenta do konsumenta lcilberl, 1993b/.

Przy ksztahowaniu kanal6w dystrybucji uslug z obszaru sportu
dla wszystkich, w szczeg6lnoSci w procesie doboru odpowiednich
organizacji czy os6b, nalefo rwzglQdnid nast€puj4ce aspekty tego
procesu:

* do kanal6w dysh.ybucji s4 kierowane nieaktualne ustugi lecz
ich zapowiedzi sformulowane w ofertach, do nabycia kt6rych
potercjalni klienci mog4 byC przekonani poprzez silg per-
swazji os6b Fezentujqcych ustugQ. Wlasna ocena tej ushlgi
jest mozliwa dopiero po skorzystaniu z niej.

* Swiadczenie ustugi jest jednocze6nie jej produkcj4 i kon-
sumpcjq, stqd zastosowane metody sprzedzL2y w okeSlonym
otoczeniu s4 obarczone pewnyrn ryzykiem nie tylko z punktu
widzenia konsumenta ale i produceflta uslugi, ale jednoczed-
nie stanowi4 A6dlo doKwiadczeri dla uslugodawcy w zakesie
dystrybucji,

* dystrybucja usfug z obszaru sportu dla wszystkich poprzez
poSrednik6w zwyHe lqczy siq z konieczno6ci4 drukowania
material6w reklamowych w duzych nakladach (a wicc
i wzrostu koszt6w), co powimo sklonid uslugodawc4 do
wnikliwego romar2eni4 jaki spos6b dystrybucji z ekonomi-
cznego punktu widzenia bylby najbardziej efekq.wny.

Opr6cz wyzq p.zedstawionych elem€nt6w w przlpadku uslug
Wdaje sig celowe uwzglQdnienie trzech dodatkowych element6w
(c4mnika ludzkiego, otoczenia fizycalego i procesu) tworz4cych
marketing mix podke6laj4cy specyfikg jego przedmiotu tj. uslug.
W literaturze dotycz4c€j marketingu usfug poswiqca sie niedostate-
czne uwagQ roli tych trzech element6w. Poni2ej pnedstawiamy
zbi6r czynnik6w ksztaltuj4cych odpowiednio otoczer,le frzyczne,
proces i ludzi w nim uczestniczlcych lpor Gilbelt, 1993b/.



Tabl. 2.

Elementy uzupelniaj4ce marketing mix w obszarze sportu dla
wszystkich

Zf6dlo| Opracoyrano na podstav,ie [Gilbefl, ]99J bl.

Wok6l znaczenia zaprczentowanych powyzej dodatkowych hzech
element6w marketingu mix dla sfery uslug organizacji czasu wol-
nego, tocz4 siQ dyskusje w literatuze przedmiotu. Niekt6rzy uwdaj4,
Ze jednonaczne okeSlenie wlasciwego skladu marketingowego dla
uslug wynraga dalszych badai w tym zakesie lcilben, 1993b1,
Istotne anacz€nie element6w niematerialnych w uslugach 6wiad-
czonych w obszar"ze sportu dla wszystkich potwierdza konieczro(i
ci4glej kontroli marketingu mix w celu podwy2sz€lia jakoKci ustug.
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Czf,nnik Iudzki Otoczenie fizyczne Proces

PERSONEL;
' szkolenie
I dyskrccja

* wygl4d zewnQtrzny
' umiejetnos6 zach9cenia
klienta
* umiejetnos6
nawiqzywada kotrtakt6w
miedzyludzkich
* zyczli!\y stosunek do
klienta
KLIENCI:

* stopie

uslusq lub/i orsanizacjq
+ kontakty miedzy
klientami

OTOCZENIE:

* kolorystyka
* poziom halasu
* wyposazenie miejsca
lwiadczenia uslugi
+ stworzenie przyjemnej
atmosfery (np. odpowie-
nio dobrana muzyka)
* dekoiacja miejsca
Swiadcz€nia uslugi

o chardlderze materialn),rn
skladaj4ce sip na og6lny
obrdz oioczeniq w kt6rym
moie znaleid sie klient
w czasie dwiadczenia
ustugi

+ polityka dzialalnosci

stosowanych technik
organizacyjnych
* dyskecja i kompetencja

* pfynnos6, ciqsto66
&iatalnosci

konsumenta (udzielenie
pomdy, sugestia.
odnosnie rodzaju
i cz9stotliwoSci
aktywnoici ruchowej)
*,,wci4gniecie" klienta
w aktywnos6, k16r4 sip



,, .. .Jelli inwestujesz dolara,
to u kieszeni nusisz niet drugiego,

ab! oznaj nit v,s4stkin,
n wydalel tego pier,,szego..."

Heory Ford

III. MARKETING MIX _ PROMOCJA - PUBLIC
RDLATIONS

Xrzysztof Piht

Stosowaniem marketingu mix zainteresowanych jest dzisiaj
coraz wigcej firm, przedsigbiontw i organizacji. Prz)?omnijmy
wigc definicjg.

Marketing mix jest zbiorem trarzedzi marketingorrych,
kt6re organiz.cja./przedsiebiorstwo/firma stosujq w celu

realizacji zamierzonych cel6w marketingo*ych na
docelowym rynku dzialaniz lKotle4 1995/

Kotler, McCartht wymieniajq czteroczynnikow4 klasyfikacjg
tych narzgdzi nazywanl ,,4P", czyli:. produkl cena, dystrybucja,
promocja (ang. product, price, place, promotion)". R. Lauterbom
sugeruje, ze ,,4P" sprzedawry odpowiada ,,4C" klienta: potrzeby
i pragnienia (Customer leeds and wants), koszt (Cost to the cu-
stomer), wygoda zakupu (Convenience), komunikacja (Com-
munication). Inni m.in. S. Hardy, J. Klisiriski, B.J. Mullin, W. Suf
ton, w).rnieoiaj4 koncepcje ,,5P" marketingu w sporcie, na kt6ry
sklada sig produkt, cena (price), miejsce (place), promocja i public
rclations. Autorzy zaliczaj4 public relations do promocyjnego mix.
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Ryc. 4. ,,4P" ma*eting mix wg F- Kotlera.

- Kanary
- Z^sieg

terytorialny
Produkt

- Jrkott
-Wz.6r
- Cechy
- Marka
- Opakowrnie
- Rozmirry
- Serwis
- cwarancja
- Prrychody

ucja

rsortyment
- Lokliz8cjr
- Zapasy
- Tratrsport

Promocja
- Promocjr sprze

d^iry
- ReklNmr
- Personel

odpowiedzialtry
z spraeilai

- Public relations
- Marketing

bezposr,
irddlo: E Kotler Marketing. Analiza, planowanie, wdrazanie i kontmla. Prcntice
- HaI Intemanonal. Inc. Gebethner i Skt. Warszawa 1994.

Z wymienionych wy2ej nanQdzi marketingowych zajmiemy sig
PUBLIC RELATIONS (w skr6cie PR), przydatnoScie PR w spor-
cie dla wszystkich.

3.I. PUBLIC RELATIONS

3.1.1. Public relations a sport dla wszfstkich
Termin public rclations jest jeszcze w Polsce stosunkowo malo

anany i stosowany. Dotyczy to zttlaszcza otganizacji nonprofit
a wSdd nich stowarzyszeri sportu dla wszystkich. Termin public
relations pojawil sig w Polsce wraz z rcz*ojem gospodarki
rvnkowei.

Cena
- Cena krtslogowa
- Rabaty (znitki)
- Ulgi
- Okr€s platnosci
- Wrrunki kredJ4u



Istnieje wiele definicji public relalions. W doslownym znaczeniu
PUBLIC RELATIONS = kontakty publiczne. Niczego tojeszcze
nie wyjaSnia. Istnieje kilka najczqSciej stosowanych definicji-

PUBLIC RELATIONS jest planowaniem i organizowrni€m
uysilk6w przedsiebiorstw lub instytucji, zakladajAcych

korzy5ci publiczne ze $zajemnej wspdlpracy lAgge, 19851.

Brfyjski ,,Institute ofPublic Relations" podaje inr4 defiflicjQ.

Dzi^l^tie w dziedzillie PUBLIC RELATIONS polega na
przemy6lanych, plano$ych i systematycznych wysilkach
w celu wzajemnego zrozumienia pomitdzy organizacj4

a spoleczeistwem /Zenler, 1992/.

Public realtions oznaczajawno3i cel6w i ustug organizacji bqdz
prz edsiebiorstwa. Jest to staranie siQ o publiczne zaufanie, ksztal-
towanie kontakt6w ze srodowiskiem. Public relatiors to dbalo6i
o wyobraienia o organizacji bqd, Iirmie, dbalosi o jej image,
podczas gdy reklama ,,sprzedaje" produkt.

C62 oztacza public rclations w sporcie dla wszystkich?

PUBLIC RELATIONS W SPORCIE DLA WSZYSTKICH
to planowe i systematyczne wysilki, przede wszystkim

organizacji notrprofit, majace na celu stwarzanie
i utrzyml'wanie wzajemnego zrozumienia miedzy tymi
organizacjami a spoleczefstwem oraz maj4ce na celu

pozyskanie spoleczeistwa dla sportu dla wszystkich. Opr6cz
ksztaltowania pozlt].wnego image organizacji PUBLIC
RELATIONS kreuje takZe akt,ryny ruchowo styl iycia.

W literaturze przedmiotu, a takZe w codziennej praktyce, wy-
r62nia sig wewngtrzne i zewngtrzne public relatiorrs lHuber 1994/.
Wewngtrzne public rclations (okeslane jako human relations), to
tego rodzaju stosu[ki, kt6re sluz4 polepszaniu klimatu w organiza-
cji, firmie czy pzedsiebio$twie.
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W organizacjach nonprofrt dzialajqcych w dziedzinie spoitu dla
wszystkich, bQdzie to dbalo66 o czlonk6w orgaoizacji, przestrze-
ganie demokratycznych procedur i statut6w.

W przypadku slowaftyszEi sportu dla wszystkich (np. TKKF
AZS) oznaczae to bgdzie takin przestrzeganie zasad dobrowolnego
czlonkostwa, demokatycarych struktur decyzyjnych, niezaleZnosci
od paistwa, orientacji rla zaintercsowanie czlonkdw, pozyskiwanie
tzw. czlonk6w honorowych lHeineman, 19891.

3.1.2. Public relations a image,
Wigkze szanse powodzenia w warunkach wsp6lczesnej gospo-

darki rynkowej ma mwsze t^ oryaniz:41a czy firma, lt6ra potrafi
dbai o dobr4 reputacje tj. optymalne zorganizowanie 3rodkr6w
i czynoikdw produkcji b4d, uslug. Oznacza to akceptacjQ ze
strony gemi6w decyzyjnych korzyshego wizemrku organizacji
b4di fumy prz-ez otoczenie (ang. image) oraz ugruotowan4 tozsa-
mo6d na rynku (ang. id,entity) lzenler, 1992/.

Znaczenie reputacji fumy czy organzacji dobrze oddaje tzw.
tygiel efektywnodci prezentowany na ryc. 5.

Ryc. 5. Tygiel €fektywno(ci wg Z. Zf,.mleft.

2rddlo: Z. Zznler: Public rctation-s. Polta. Vanzawa. 1992. s. t\.
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Co tojest image?

Image, to wlasny i subiektywny obraz' kt6ry posiadamy
o iakieiS sprawie, czlowieku, przedmiocie. lmage to nie jest

it ir i i ,,rozsqOnych" O4di,,rozsedkowf,ch" sqd6w i ocen.
lecz gl6wnie 6wiadomy wizerunek obraz' reprodukcja

najprzei6inielszych wartoici i skojarzei-- lK. Huber 1994/

Wvr6ZniamY:
* image braniy (np. sektora nonprofit w sporcie dla wszys*ich)
* imaie marki (wi4ze sig z okre6lon4 mark4 np. PUMA. Adidas)
* image lirmy lub organizacji (np. image TKK-F, klubu

MAGNUM - prywatnego klubu rekeacyjnego)
Walter Lipm.nn - senior public relations - m6wil o image'u

iuz w roku 19t2. Uwazal w6wczas. 2e .....polirykom ptzydaloby sie.
edyby poznali obraz wlasnej osoby w glowach wyborcdw {ang the
iiituie'int their heads)..." 16, s. 2'11.

wsp6lczesny rynek. w t)'rn rynek sportu dla wszystkich'. wyma.-
sa nowo<ci. ruchu, znian, d)'namrkr' lechnologowle ..rllgn-lecn
iaw. wysokich technologii o du2ym wykorzystaniu wiedzy) obliczaj4
xu'otnodi swoich Drodukt6w na 3-4 lata. wydaje si?, 2e takze
w sporcie dla wszystkich te tendencje majq miejsce. Rdwnolegle
z nowymi produktami pojawiajq sig np. nowe ubiory spodowe. nowy
sprzqt'rekr;acino-sporlowy. Ofena ta jest bardzo an-akcina do I 4

tir. iOrniel zgodnie'z cyklem zycia produktu. zainteresowanie ofenq
t"tftii"r, 

podkredli6 zbie2no6i pojawiania sig (bq& keowania)
mody na ian4 usfugg z rozwojem nowych technologii oraz nowych

,,fal" propozycji programowych (lyzworolkj. rowery g6rskie. sporry
wodne itD.).

Dynamiczne powstawanie nowych rynkdw wymaga zawsze
innvih rozwiqzai. Rodzi sig nowa strategia prryszloSci: marki
uiyczone. maiki ficencyjDe, transfer image'u lHuber 19941.

Transfer image'u, to oznakowanie okre6lonq markq innych
produk(6w bedi ustugi o ionym przeznaczeniu.
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C6z wynika z tego dla sektora nonprofit i sportu dla wszystkich?
Ot62 szczeg6lnie udane transfery image'u majq miejsce w &iedzinie
sporhr i sportu dla wszystkich. Dotyczy to zwlaszcza firm jak
HEAD, FISCI{ER (artykuly sportowe, nafiy) czy PUMA i ADI-
DAS. Np. ADIDAS przeni6sl image swojej firmy na kosmetyki dla
mq2czyzn. Wydaje sig, 2e wsp6lpraca sekton nonprofit z tymi fir-
mami moze byd obustronde korzystna. Dotyczyi moZe np. szkole-
nia kadr dla potrzeb sportu dla wszystkich, organizacji IMPREZ
PUBLIC RELATIONS, konferencji i seminari6w.

Od kilku lat trwa ekspansja tych firm na polski rynek artykul6w
sportowych. W ramach public relations organizuj4 one bardzo udane
imprezy public relations. Do takich imprcz zaliczy( moi'],a m.tr.
organizowane przez firmg Adidas dwa cykle imprez: tumieje
STREET BAIL (koszyk6wka uliczna), ADIDAS PREDATOR CUP
(wielki tumiej pilki no2nej polqczony z promocjq nowych but6w
,,Predatoi'), organizowany przez firmQ PUMA tumiej ulicznej pilki
noinej, promowany przez flrmg CITROEN bieg uticzny ,,14 Julliet",
czy Ez \dzialCOCACOLI w promocji wy6cig6w na ty2worolkach.

Ryc. 6. Firmy i marki o Dajkorzystniejsz''n image (w kolejno6ci lokowania ich

Zrddlo: K. Huber: Inage. Verlag Modeme Industry. C. Polish Edition bt Busi ess
Press Ltd. Warszawa, 1994.

3.1.3. Public relations a komunikacja.
Public rclations s4 elementem marketingu orM elementem

kommikacji lAgge, Ault, Enery 1985/. C6Z wiQc oznacza komu-
nikacja, termin coraz bardziej znany w Lryciu publicznym?

39

zasitg geograliczny Firma/narka

N. Sriecie C@a Cola Sony, Mdedes B€u, Kodak, Di$ey,
Nesde, Toyota, Mc Donald's,IBM, Pelsi Col.

Coc. Cola, Sonx Mercedes Benz, BMw, Philip!
Volksvag€n, Kodak, Nissan, PoEche



KOMIJNIKOWANIE SI{ (ang. communication), to
wzajemne przekaz)ryanie idei, informacji pojgd, umiej€tnosci,
uczue, za pomoc4 symboli tworzonych przez slowa, diwieki,

ohr^zy czy dotyk lBerelson, Stejner, 1994/

Komunikacja jest procesem tratrsmisji idei i jest nastawiona
z jednej osoby na itrnych /Agge, 19851.

Tylko komplementame postrzeganie public relations jako ele-
m€ntu zar6wtro marketingujak i komunikacji, moZe da6 oprymalne
efekty w bezpo6rednim stosowaniu. Miejsce public relations w mar-
ketingu i systemie komunikacji prez€ntuje ryc. 7.

Ryc. 7. Public rclations w marlGtingu i w systemie komudkacji.

Ryc. 8. Marketing - public relarions (PR) - rny i kategorie komunikacji

l. Produkt
2. Cena

3. Kanaty dystrybucji

4. Promocja
* akwizfcja
* reklama
* sponsoring

K
o

M

U
N
I
K

c
J

M

R * P

6 R
E
T
I
N
c

L Business komunika€ja
2. Komunikacja organizacji

3. M€dia komunikacja

4. Komunikacja naukowa
Katesorie komrnikacii
I. Komunikacja inter?€rsonalna
II. Komunikacja grupowa
I[. Komunikacja masowa

- W sporcie dla wszystkiah takie komplementame ujgcie public
relations oke6la jednocze3nie kierunki poZ4danej aktyrno6ci orga-
nizacji. Np. Zarz4d Gl6wny TKKF postrzegany jest przez SroJo-
wiska Daukove (AWF. Instytut Kardiologii ijako-organ izacla |rlIe-
gmj4ca 6rodowiska naukowe w zakesie sportu dla wszvstkich.
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Obecnodi znanych i cenionych pracownik6w naukoraych na organi-
zowanych seminariach, ich pomoc, stwarzajq mo2liwo6ci bardziej
efektywnego rozwiqzywana problem6w programowo-metody-
cznych. Jest to przyklad zwiAzk6w miQdzy public relations - komu-
nikacj4 naukowq i pozltywnym ksztahowaniem image organizacji.
Od kilku lat wsp6lnie z w/w instytucjami omawiane i rozwi4zywane
s4 problemy z zakresu teorii i metodyki rekreacji, prewencji pier-
wotn€j i \at6mej chorcby niedokrwieDnej serca itp- TKKF postrze-
gany jest jako zmna i uznana w kaju organizacja, specjaliznj4ca sip
w profilaktyce zdrowotnej. W sektorze oryanizacji nonprofit gorzej
uklada sig wsp6\rraca public relatiom ze 6rodowiskami businessu
(business komunikacja). Jest to problem wigkszo$ci orgafizacji
nonprofit dzialajqcych w Polsce. R6*niei media komunikacja nie
jest najmocniejszq stroq tych organizacji. Zloiryly sie na to r6he
pr4czyuy. Tak2e w zakesie komunikacji organizacji brak jest
dostateczrego rozezrl€,nia stmktur, powiqzad z sektorem publicz-
nym i prywatnym, wzajemnych relacji i zale2noSci,



Ryc. 9. Pierwsze lata rozwoju plrblic relations w USA.

Wa.niejsze daty
* I 897 - termin .JUBLIC RELAIIONS" zastosowalo Association of

American Railroads
* 1900 - zalozono ,,Publici$, Bueau" w Bostonie (pieruszym kli€nkm byl

Harvard University)
+ 1923 - Edward E. Bemays (uwazany za ojca public realtions) wprowadza

termin..Public realtions consuef'

* liy L€dbetter - - w 1906 r. zmienil imag€ J-D. Rocketrelera
- zmienil image Pensylwania Railroad

zmienil image American Tobacco Company
* walter Lippman - wydaje w 1922 r ksiazke ,Public Opinion"
: Edward E. Bemays - w 1923 r organizuje na New York University

pierwszy kurs z zskesu public relations
- wykorzystuje public relations przy sprzedazy

mydla firmy Procter & canble
* AfilI Page jako V-ce PrezydentAT&J polqczyl tunkcje

public relations z zarzqdzaniem
* Leon Baxter wlrowadzil public relations do kampanii wyborczej

kezydenta D, Eisenhowera
* George Gallup - w 1930 r wpmwadzil tecbniki badania

opinii publiczn€j

Rozwdj instytutji public rclanons u, USA

tuk iloiC instytucji

1950
1960
r987

19.000
30.000

157.000

3.1.4. Kr6tka historia rozwoju public relations.

ztdt o: WK. Asse, PH. Ault, E. Enety: Intuduction do Mars Connunication,
Harper & Row Publishers, New Yo ( 1988.
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3.2. PROGRAMOWANIE PUBLIC RELATIONS

W sporcie dla wszystkich dzialalnodi w zakesie public relations
ma na celu pozyskanie i kontaktowanie sig z uczestnikami lub pu-
bliczno(ciQ.

PUBLICZNOSC to kaida grupa, ktdra aktualnie
b4d, potencjalnie interesuje sie tym lub ma wpbw na to,

czy organizacja lub lirma, sq w stanie osi4gned
wyznaczone cele.

Aby moana bylo pozyskai publicznodi a takZe thr.yrr;r.yvat zniq
kontakt; warto zapamigtai najwa2niejsze czlanosci w zakesie pub-
lic relations.

* STOSIJNKI Z PRAS4 (Media Relations - MR)
- dobre stosunki z mediami maj4 na celu zwr6cenie uwagi na

osobg, produkt lub uslugg
* NADAWANIE ROZGT,OSU PRODUKTOWI LUB USI,IJDZE

- obecnie jest to Marketingowe Public R€lations, dawniej pu-
blicity

-s4 to r6zne dzialania majqce na celu zwr6cenie uwagi na
usfugp lub produkt

* KOMUNIKACJA ORGANIZACJI NONPROFIT
- jest to Human Relations (HR) + Commrmity Relations (CR);

s4 to dzialania komunikacyjne prowadzone wewnAtrz organi-
zacji (HR) i na zewnqez organizacji (CR)

- slui4 promocji organizacji nonprofit
* LOBBYING

- polega na kontaktowaniu sig i przekonlwaniu czlonk6w gre-
mi6w decyzyjnych (urzgdnik6w pafstwowych i samozqdo-
wych do okre6lonych rozwi4zari prawnych i administ'acyjnych

* DORADZTWO
- polega na doradzaniu kierownictwu w kwestiach zwiazanych

ze spolecznymi aspektami funkcjonowania organizicji. 
- 
jej

pozycj4 i image /Kotlea 19951.
J. Klisiriski eksponuje w public relations szczeg6lne znaczenie

medi6w i kontakt6w ze spoleczefstwem. ,,...W otoczeniu organiza-

43



cji sportowej wyodrgbnia sig kontakty
(MR - Media Relations) i kontakty ze
Community Relatiotrs)..." 17, s. 7 61.

Na tej podstawie J. Klisiriski nadaje
wzoru.

ze 6rodkami przekazu
spoleczeristwem (CR -

public relations postad

3.2.1. Marketitrgowe public relations.
Coraz wigcej firm i organizacji tworzy obecnie gupy MAR-

KETINGOWEGO PUBLIC RELATIONS (w sk6cie MPR). Ich
celem jest ksztaltowanie pozytywnego image poprzez bezpo6rednie
wspier"ade promocji firmy, organizacji czy produktu. Grupy te
dzialajqaa potrzeby dzial6w marketingu /11arris, 19911.

Marketingowe public relations, to wi€cej niz publicity. Moze
ono przyczylii siq do realizacji nastQpuj4cychzadai lKotle4 1995/l

'* WSPIERANIE WPROWADZANIA NOWYCH PRODU-
KTOW

Np. w realizacji programd\t sportu dla wszystkich o wiele lepsze
efekty mo2na uzyskai dbaj4c o publicity (rozglos).

* WSPIERANIE ZMIAI{Y POZYCJONOWANIA DOJRZA-
LEGO PRODUKTU LUB USLUGI

Np. w latach siedemdziesi4tych Nowy Jork mial ,,214 prasQ".
RozpoczQto wiQc kampanig pod nazw4 ,,I love New York" (kocham
Nowy Jor9. Przr.liosla ona poryty[,ne aniarry. Zwigkszyla slglicz-
ba turyst6w odwiedzaj4cych to miasto.

*BUDOWANIE ZAINTERESOWANIA OKRESLONA
KATEGORIA PRODUKTU

Np. wykotzystanie public relations w odbudowie zaintercsowa-
nia uslugami, ld6rych sprzedaz sig pogorszyla (aerobic, plywanie
itp.)

* WI'WIERANIE WPLYWU NA OKRESLONE GRUPY
DOCELOWE

Np. McDonalds sponsoruje imprezy charytatywne w6r6d
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spoleczno6ci la[noskich i murz)riskich. W sporcie dla wszystkich
niekt6re prywatne kluby adresuj4 swoje uslugi gl6wnie dla busi-
nessmen6w, inni tylko dla pari.

* BI]DOWANIE IMAGE ORGAIIIZACJI LUB PRZED-
sr4BroRsTwA w sPos6B, KTORY SPRZYJA JEGO
USLUGOM

Np. Lee Iaccoca stworzyl nowy image korporacji Chlysrer (sa-
mochody). Inny przyklad: w prewencji pierwotnej i wt6mej choro-
by niedokrwiennej serca konsultacja programu TKKF z Instj,tutem
Kddiologii stwarza mo2liwoSi unikania bl9d6w o charakterze me-
tadyc t m przez prowadzqcych zajpcla

3.2.2. Podstawowe decyzje w marketingowym public
relations.

3.2.2.1. OkreSlanie cel6w marketitrgowych.
Wykorzystuj4c marketingowy public relations mozemy wyty-

czyi i osiagnad mst9puj4ce cele:

Ryc. 10. Ok&(lanie cel6w narketingowych.

W marketingowym public relations istotnego maczenia nadaje
siQ kampaniom. W sporcie dla wszystkich dobryrn przykladem
byly kampanie ,,Biegaj razem z nami" (pomyslodawc4 byl nieza-
pomniany Tomasz Hopfer) ,,3 x 30 x 130" (tj. trenuj 3 razy w tygod-
niu po 30 minut przy tetnie 130), czy,,Ruch doskonali i uzdrawia
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Cele mrrketingowe przedsiQwzigcia/efekty

* Budowanie Swiadomosci
* Budowanie wiarygodnocci

* Motywowanie penonelu

* Utrzymywanie wydatkdw
na FomocjQ na niskim
poziomie

' infornacje fl nediach
* wzorov,a oryanizacja inprcz

przez np. TKKF
* znajonoil b'iedzy o usludze zwiQksza

* PR kosztuje nniej nE reklama
v' nediach; im nniej na pmnocie
ttn |\,ieksze znaczenie public



serce" organizowana przez TKKF. Obecnie kampanie staje sie mod-
ne i bardzo pomocne w zdobywaniu nowych ryr:k6w.

3.2,2.2. Ocen reznltat6w public relations.
* Ekspoqlcja - Prcst4 miar4 skutecznoSci MPR jest liczba ekspozy-
cji zarieszczonych w mediach. BQdzie to informacja o liczbie
artykul6% publikacji, liczba zdjQdr traklady prasy z artykulami,
ilo56 mitrut na antenie TV i radia, rodzaj rozglosni, l{czna
widownia bqdl liczba sluchaczy. Pomiar ten jednak nie jest za-
dowalaj4cy, czQsto ze wzgledtt m brak mo2liwo6ci uzyskiwania
takich informacji.

* Zmiana: Swiadomoici i postarry
Lepszym sposobem oceny rezultat6w public relations jest po-

miar zmian w postawach klient6w Wa2ne wiqc bgdzie uzyskanie
odpowiedzi na nastQpuj4ce pltania:

- Ile os6b pamiQta uslyszane informacje?
- Ilu powiedzialo o tym innym?
- Ilu zrnienilo swoje pogl4dy po uslszeniu tych infonnacji?

lKotler 1995/
W sporcie dla wszystkich, od zwyklej statystyki, lepsze bqdzie

roze^lanie postaw wob€c aktywnodci ruchowej, zdrowego stylu
i,ycia, czy teL np. wiedza o dzialalno6ci TKKF i innych organizacji
nonprofit.

* Udzial w spnedaiy uslug
Najlepsz4 miar4 skutecznodci MPR jest oke6lenie Wtywu na

sprz edaZ uslug lub prcduktu.

3.3. GLOWNE NARZ4DZIA W MARKETINGOWYM
PUBLIC RELATIONS

Do gl6wnych narzfrzi public relations zalicza siQ publikacje, im-
prezy wiadomo6ci, przem6wieni4 dzialalno6i publica4 (charyta-
rywnq), budowanie 6wiadomo6ci. Narzgdzia te charakteryzr.rje ryc. I I .
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Narzedzia Charakterystyka

- broszu.ry, roczne raporty, artykuly,
czasopisma, materialy audiowiaralne
(filnt kasety video, slajdy) listy fir-
mo',/e o nowoiciach (np. TKKF za-
prasza do noweso ogniska)

* Imprcq seminaria, konferencje prasowe,
wycieczki, wystawy, ta€i np. rekrea-
cyjne, tumieje, festyny, imprezy spon-

- korzystne informacje o fimie, orga-
nizacji jej ludziach i ustusach, k€acja
pozytywnych wiadomodci

- zatrudniaDie os6b potrafi4cych prze-
mawia6, dobrze pisad, maj4cych ,3o-
bre pi6ro"

' Dzialalno't charyta.yena budowanie image oreanizacji i tumy
popnez t^,t. ,Jnarketiog dobrej spra-
wy ' np. Prccter & Gamble promowaly
Olimpiadp Niepelnosp.awnych

r Bualo anic loisamoSci - tworzenie tozsamo(ci wizualnej
poprzez logo firmy, materialy listowe,
broszury, znaki, follny biaesu, karty
wiz',towe, budttrki, w durrych firnach
uniformy, wystrdj Srodk6w transportu,
czystold

Ryc. 11. Gl6wne narz9dziamatketi'].gove lKotk. 1995/.

Stosowanie gt6wnych narzgdzi ma*etingowych z pewnoSci4
przyczyni sig do poprawy efekt6w dzialalno6ci organizacji.
Oczywiste dla wiQkszojci os6b informacje, wiedza dot. PR, nie s4
jedMk wykorzystrrane w codziennej praktyce. Sukces tkwijednak
w szczeg6lach, w codziennej pracy.

Warto wykorzystad zalecenia, jakich w zakresie metodyki kreo-
rvania reputacji i image organizacji/firmy zaleca Z. Zemler ll3,
s. 441.
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* AmlizN marketingowr kondycji organizacji zwhszczr jej *tuslnej
pozycji na rlBku, jakosci uslug, tendencji w sferz€ sprz eda,iy orrz perspek-
t)ry rozwojowych orsNnizrcji

a Ocer! €fekt)*noici dotychczNs stosowrnych instrumetrt6w komu-
nikowrnis 6i9 z czlonkrmi organizacji i praco*Tikami

* Wlznacz€nie celu, kt6rlm moic by6 np. rrzrost popukrnosci organizacji
w otacz{j{cyn irodowisku (regionalnyrn, krajoryn, zsgnnicznym),
umocnieBie pozf,cii na okreilonym rynku, zdobycie norych rynk6w itp,

* Okreslenie sdresat6ry oddzirb.waniN i ustrtenie ich listy, na ktdrcj mog{
sie znrlezc alziennikrrzg potercjal klienci, przedsbwiciele businessu

r Opracowrnie strategiczn€o planu la€owrtrfu reputacji orgrnizscji,
dob6r najlcpsrych meto4 przygotowanie rozwi4zaf alternatlMych

Ryc. 12. M€todyka keowania reputacji oraz inage organizcji nonprofit dzia-
lajqcych w zakesie sportu dlz wszys*ich lzemlea 199A.

216.110: opracol,panie wlasne na po*tawie ,,Public relations. Kteowanie rcpu-
tacji Jirmy" Z. Zemlen s.44.

Jezeli w codziennej pracy w organizacjach nonprofit bQd4
Pafstwo stosowali marketing a w ramach ego public relations, to
sukces nrusi byi osi4gniety- Zycz4Ego

AUTORZY
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