Marketing SIATKÓWKA NA SPRZEDA˚

anonsujàca ka˝de wejÊcie na boisko polskich zawodników. Utworem, jaki wykonywali artyÊci katowickiej filharmonii skutecznie zag∏uszanym
przez wiwatujàcà, wspania∏à widowni´ katowickiego Spodka by∏y specjalnie na t´ okazje skomponowane przez Zbigniewa Preisnera „Fanfary
siatkarskie”. I choç okaza∏o si´ w rezultacie, ˝e by∏a to tzw. pi´kna katastrofa to liczy∏ si´ polot i nietuzinkowe pomys∏y organizatorów widowiska.
By∏o tych pomys∏ów wówczas, co niemiara, bowiem projekt sponsorski mia∏ byç w swoich za∏o˝eniach niepowtarzalny a przy ówczesnych
mo˝liwoÊciach Plus GSM nawet najbardziej oryginalne pomys∏y znajdowa∏y mo˝liwoÊci realizacyjne. Chodzi∏o, bowiem o to, aby wyraênie zaznaczyç przewag´ konkurencyjnà sponsora siat-
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SYSTEM
System marketingu stworzony w Polskiej
Siatkówce w latach 1998 – 2008 opiera
si´ na czterech g∏ównych filarach, którymi sà: podmioty sportowe /PZPS, PLPS S.A., kluby, FIVB, CEV/, media/stacja telewizyjna/, kibice
oraz sponsorzy.
Wszystkie elementy tego systemu sà równie
wa˝ne i bez którekolwiek z nich przesta∏by on istnieç albo by∏by bardzo u∏omny. Zasadniczym za∏o˝eniem funkcjonowania systemu jest odniesienie korzyÊci przez wszystkich jego uczestników
a w konsekwencji tworzenie warunków do rozwoju polskiej siatkówki.

POCZÑTKI
Marketing w Polskiej Siatkówce zaistnia∏
wraz z pierwszym meczem naszej reprezentacji w rozgrywkach Ligi Âwiatowej
w 1998 roku. A zacz´∏o si´ znakomicie, m∏odzi

polscy reprezentanci wygrali w Lipiecku nad Donem 3: 2 z potentatem siatkówki Êwiatowej reprezentacjà Rosji. Potem odby∏y si´ mecze na terenie Polski i ten szczególnie wa˝ny, wygrany 3:2
w Katowicach z reprezentacjà Jugos∏awii, kolejnym liderem Êwiatowej stawki. Spodek, magiczne miejsce dla tej dyscypliny po raz pierwszy
w ca∏oÊci „odlecia∏”. Dzisiaj, z perspektywy czasu,
widaç, ˝e to Liga Âwiatowa, marketingowe dziecko FIVB, wyznaczy∏a kierunek tworzenia i realizacji marketingu w Polskim Zwiàzku Pi∏ki Siatkowej,
co zapoczàtkowa∏ debiut reprezentacji Polski
m´˝czyzn w tych komercyjnych rozgrywkach.
Pomimo wygranych ze Êwiatowymi pot´gami
sportowo by∏ to wyst´p Êrednio udany. Zaowocowa∏ on jednak pierwszymi dzia∏aniami marketingowymi, co stanowi∏o najwi´kszy sukces staraƒ
dru˝yny Ireneusza Mazura z punktu widzenia rozwoju wspó∏czesnej polskiej siatkówki. Pojawili si´,
bowiem pierwsi sponsorzy a wÊród nich ten naj-

wa˝niejszy Plus GSM. Podpisano pierwszà umow´ z Telewizjà Polskà S.A. a w halach siatkarskich
ujawni∏a si´ spragniona prawdziwego, sportowego i bezpiecznego dopingu polska, cudowna widownia siatkarska. Zmiany regulaminu gry w siatkówk´ wprowadzone przez FIVB zjawisku temu
w sposób wydatny pomog∏y. W odró˝nieniu od
innych dyscyplin sportowych, w siatkówce obecnie kibicuje si´ ka˝dej akcji a mecz trzyma w napi´ciu od pierwszej do ostatniej pi∏ki. Stacje telewizyjne ze zmian tych by∏y tak˝e szcz´Êliwe, bowiem mog∏y w du˝ym przybli˝eniu okreÊliç czas
transmisji i sprzedawaç precyzyjnie okreÊlone pasma dla swoich reklamodawców.
Marketing sportowy pod koniec lat 90. w Polsce
praktycznie nie istnia∏, nie by∏o powa˝nych sponsorów ani imprez sportowych na najwy˝szym
mi´dzynarodowym poziomie. Nale˝y pami´taç,
˝e Plus GSM móg∏ wtedy wybraç ka˝dà dyscyplin´ sportu, dla swojej aktywnoÊci marketingowej

a siatkówka w owych czasach nie nale˝a∏a do najsilniejszych polskich dyscyplin. Pomimo to PZPS
podpisa∏ w kwietniu 1998 roku szerokà, jak na
owe czasy, umow´ sponsorskà z Polkomtel S.A.
operatorem sieci telefonii komórkowej Plus GSM
zdobywajàcym w owym czasie w silnej walce
konkurencyjnej pierwszy milion swoich abonentów. Umowa regulujàca wspó∏prac´ pomi´dzy
Zwiàzkiem a sponsorem negocjowana by∏a przez
kilka miesi´cy. Spe∏ni∏a ona w rezultacie wymagania prawne i biznesowe narzucone przez standardy wielkiego biznesu okreÊlajàc definicje i poj´cia
obowiàzujàce i stosowane do dzisiaj. Z pewnoÊcià by∏ to pierwszy tak profesjonalnie opracowany wówczas dokument regulujàcy wspó∏prac´
pomi´dzy sponsorem i organizacjà sportowà
w Polsce, jakim by∏ PZPS.
PI¢KNA KATASTROFA
Liga Âwiatowa 1999 to wybuch aktywnoÊci marketingowej Polskiej Siatkówki.
Sta∏o si´ tak za sprawà zakrojonego na
najszerszà z mo˝liwych skal´ programu dzia∏aƒ
promocyjnych i reklamowych przygotowanych,
przez Polkomtel S.A. Podczas pierwszego meczu
z Rosjà, katowicki Spodek by∏ pe∏en wiwatujàcych
kibiców i coÊ, czego nie da si´ zapomnieç. By∏a
to mianowice grajàca „na ˝ywo” grupa tr´baczy,

kówki nad konkurencjà i zbudowaç standard widowiska sportowego, które przysporzy Plus GSM
zwolenników i lojalnych klientów. Powsta∏ w konsekwencji dzia∏ania kreatywnego zespo∏u przedstawicieli sponsora i PZPS standard widowiska
siatkarskiego, którego wi´kszoÊç elementów pozosta∏o do dzisiaj i nadal potrafià one zadziwiaç
zarówno najlepszych na Êwiecie siatkarzy wyst´pujàcych w polskich halach jak i kibiców, dziennikarzy i mi´dzynarodowych dzia∏aczy sportowych.
W ten sposób wykreowano atrakcyjny, wartoÊciowy i oryginalny produkt marketingowy, którym sta∏o si´ widowisko siatkarskie do dziÊ stanowiàce ofert´ Polskiej Siatkówki.
FINA¸ LIGI ÂWIATOWEJ 2001
Lata 1999-2001 to tak˝e pasmo pierwszych sukcesów dyplomatycznych dzia∏aczy PZPS. Najpierw w styczniu 2000 r.
zorganizowany zosta∏ w Katowicach Europejski
Turniej Eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich Sydney 2000 a w roku 2001 pami´tne pierwsze Fina∏y Ligi Âwiatowej. Podczas nich narodzi∏o si´
zjawisko nazywane od tego czasu „najlepsi na
Êwiecie kibice siatkówki”. Sformu∏owanie to przypisuje si´ dr Rubenowi AcoÊcie, Prezydentowi
FIVB, ale jeÊli nawet nie dr Acosta u˝y∏ go, jako
pierwszy to by∏ on szczerze oczarowany tym, co
zobaczy∏ w Katowicach wchodzàc do Spodka
wejÊciem, którym wychodzà na boisko zawodnicy. Z tej perspektywy Spodek z jedenastotysi´cznà, bia∏o-czerwonà i wiwatujàcà widownià robi
piorunujàce wra˝enie. Mo˝na nawet przypuszczaç, ˝e tamte fina∏y otworzy∏y nam drog´ do organizacji kolejnych wielkich imprez organizowa-

nych w Polsce, koƒczàc na Mistrzostwach Âwiata m´˝czyzn w 2014 roku.

TELEWIZJA
Okres 1999-2001 to tak˝e prze∏om
w kontaktach z mediami, szczególnie
z telewizjà. Mecze siatkówki sta∏y si´ produktem medialnym, ch´tnie pozyskiwanym najpierw przez Canal+ a potem na wiele lat przez
Telewizj´ Polskà. By∏a ona wielkim promotorem
Polskiej Siatkówki w jej poczàtkowej drodze rozwoju. Dzi´ki niej satysfakcje odczuwali sponsorzy
a widzowie oglàdali nie tylko zmagania sportowe
polskiej m∏odej dru˝yny z najlepszymi zespo∏ami
Êwiata, ale tak˝e barwne widowisko ze wspania∏ymi kibicami w roli g∏ównej. JakoÊç transmisji telewizyjnych z meczów siatkówki dzi´ki ekipom
realizacyjnym TVP S.A. sta∏a na najwy˝szym Êwiatowym poziomie, co zosta∏o docenione przez
w∏adze FIVB. Ekipa TVP S.A. stworzy∏a na zlecenie Mi´dzynarodowej Federacji Siatkówki /FIVB/
standard transmisji telewizyjnej z meczów siatkarskich.
W tym czasie powsta∏ tak˝e w oparciu o badania ekspozycji znaku sponsora podczas transmisji
telewizyjnych i publikacji medialnych system liczenia korzyÊci, jakie odnosi sponsor z poniesionych
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POLSKA LIGA SIATÓWKI
Rok 2000 to kolejny prze∏omowy moment w marketingu Polskiej Siatkówki. 30
czerwca tego roku, podczas posiedzenia
zarzàdu PZPS w Poznaniu – powo∏ano do ˝ycia
Profesjonalnà Lig´ Pi∏ki Siatkowej S.A. Podmiot ten
odpowiedzialny by∏ za zorganizowanie i prowadzenie rozgrywek m´skiej ligi zawodowej, której
nadano nazw´ Polska Liga Siatkówki. PLS swojà
dzia∏alnoÊç rozpocz´∏a podczas inauguracji sezonu
2000/2001 meczem Stolarka Wo∏omin – Mostostal Azoty K´dzierzyn-Koêle. System marketingu
Polskiej Siatkówki zosta∏ w ten sposób wzbogacony o kolejny, jak˝e wa˝ny element, marketingu klubów i rozgrywek o mistrzostwo Polski. Formu∏a
prawna organizatora rozgrywek /spó∏ka akcyjna/
dopasowana do standardu dzia∏ania sponsorów
wywodzàcych si´ ze Êrodowiska biznesu sta∏a si´
w pe∏ni dla nich wiarygodna i gwarantowa∏a transparentnoÊci swoich dzia∏aƒ.
O s∏usznoÊci decyzji powo∏ania profesjonalnych
rozgrywek polskich ekstraklas siatkarskich (Liga
Siatkówki Kobiet powsta∏a pod auspicjami PLPS

sem rozgrywki te zyska∏y znakomità ekspozycje
telewizyjnà na antenie TV4 i Polsat Sport. Zgodnie z umowà podpisanà 15 kwietnia 2008 roku
z Polkomtel S.A. obydwie ligi zmieni∏y nazwy na
PlusLiga i PlusLiga Kobiet i Plus w ten sposób sta∏
si´ sponsorem tytularnym rozgrywek o mistrzostwo Polski kobiet i m´˝czyzn do roku 2012.
CHUDE LATA
Lata 2002-2004 to lata niewykorzystanych szans i mo˝liwoÊci. TrudnoÊci finansowe PZPS i zam´t organizacyjny spowodowa∏y, ˝e marketing zszed∏ na plan dalszy.
Cz´Êç dzia∏alnoÊci marketingowej Zwiàzku przej´∏a Profesjonalna Liga Pi∏ki Siatkowej S.A. nego-

• Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Âwiata
2005
• Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy
2008
• Turnieje World Tour w siatkówce pla˝owej
(trzeba dopisaç).

cjujàc i podpisujàc kolejne umowy sponsorskie
z Polkomtel S.A., który utraci∏ zaufanie do ówczesnych w∏adz, PZPS. JednoczeÊnie widzàc korzyÊci,
jakie przynosi mu projekt sponsorski i majàc ÊwiadomoÊç zobowiàzaƒ z∏o˝onych wczeÊniej pod
adresem reprezentacji nie chcia∏ rezygnowaç ze
wspó∏pracy z reprezentacjà Polski m´˝czyzn. Podpisane 9 lipca 2003 roku i 21 lipca 2004 roku
umowy pozwoli∏y na prowadzenie ograniczonej
dzia∏alnoÊci marketingowej. Dzi´ki tym umowom
kadra Polski m´˝czyzn mog∏a wziàç udzia∏ w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach.
NOWE OTWARCIE
Jednà z pierwszych decyzji nowych w∏adz
Zwiàzku w roku 2004 by∏o ponowne nawiàzanie rzetelnej wspó∏pracy z Polkomtel S.A., który w mi´dzyczasie przesta∏ promowaç
mark´ Plus GSM, przemianowanà na mark´ Plus.
Efektem nowej strategii wiarygodnego w pe∏ni
Zwiàzku by∏o podpisanie 11 maja 2005 roku kolejnej umowy sponsorskiej, która obejmowa∏a ju˝
nie tylko reprezentacj´ m´˝czyzn, ale wszystkie
reprezentacje kobiet i m´˝czyzn we wszystkich
kategoriach wiekowych. Plus wróci∏ na stabilnà
i presti˝owà pozycj´ G∏ównego Sponsora Reprezentacji Polski i G∏ównego Sponsor Polskiego
Zwiàzku Pi∏ki Siatkowej. Zapanowa∏ wówczas po
okresie niepewnoÊci okres stabilizacji w kontaktach Zwiàzek – g∏ówny sponsor. Realizujàc za∏o˝enia poszerzenia grona sponsorów uzupe∏niajàcych projekt rozwoju siatkówki, podpisano znaczàce umowy sponsorskie z: Asics, ALD Automotive, Muszyniankà, Adidas, Hotel Jan III Sobieski, Arval, Lenovo, Jurajska, Alfa Star i Enea. Sponsorzy Ci zagwarantowali Zwiàzkowi i Polskiej
Siatkówce nowe atrakcyjne obszary aktywnoÊci
marketingowej i wzbogacili wizerunek produktu
oferowanego przez PZPS.
CZAS WIELKICH IMPREZ
Kolejnym posuni´ciem majàcym na celu
podniesie efektywnoÊci dzia∏aƒ marketingowych by∏a strategia Zwiàzku polegajàca na organizacji w Polsce jak najwi´kszej liczby imprez siatkarskich na najwy˝szym Êwiatowym
poziomie. W latach 2005 – 2008 na terenie Polski zorganizowano nast´pujàce imprezy:
• Turnieje Eliminacyjne Ligi Âwiatowej w latach
2005 – 2008
• Turniej Fina∏owy Ligi Âwiatowej 2007
• Turnieje World Grand Prix w latach 2006 –
2008

Dr Ruben Acosta, prezydent Mi´dzynarodowej Federacji Siatkówki
(FIVB) goszczàc podczas
Fina∏ów Ligi Âwiatowej
w roku 2007 w Katowicach po raz kolejny nie
kry∏ szczerego podziwu
dla polskich kibiców, ale tym razem podkreÊli∏ tak˝e dojrza∏oÊç organizacyjnà i marketingowà oraz
jakoÊç przekazu telewizyjnego zrealizowanego
przez Telewizj´ Polsat, która w roku 2006 po raz
pierwszy transmitowa∏a imprez´ organizowanà
przez PZPS a od roku 2007 sta∏a si´ Partnerem
Medialnym Zwiàzku, co w znakomity sposób przyÊpieszy∏o aktywnoÊç marketingowà w PZPS.
Zarzàd Zwiàzku nie poprzesta∏ na imprezach, które na sta∏e zagoÊci∏y w Polsce. Postawi∏ przed sobà zadania, których realizacja dotàd pozostawa∏a
jedynie w sferze marzeƒ. Postanowi∏ organizowaç
w Polsce imprezy z najwy˝szej mi´dzynarodowej
„pó∏ki” i prawo do ich organizacji otrzyma∏. Jest to
wynikiem wspó∏pracy z Telewizjà Polsat i jej odwa˝nej strategii rozwoju oferty programów sportowych polegajàcej na inwestowaniu w prawa do
transmisji tak˝e z najwa˝niejszych wydarzeƒ siatkarskich. Du˝e znaczenia ma tak˝e bardzo dobra
wspó∏praca Zwiàzku z w∏adzami miast, które b´dà gospodarzami tych zawodów oraz zaplecze organizacyjne i stabilny, powa˝nym sponsor.
W roku 2009 b´dziemy goÊciç w Polsce najlepsze dru˝yny kobiece podczas Mistrzostw Europy
a w roku 2014 w Polsce odb´dà si´ Mistrzostwa
Âwiata w siatkówce m´˝czyzn. Ponadto w roku
2009 w naszym kraju zostanà rozegrane dwa turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Âwiata 2010,
kobiecy i m´ski.
BUDOWA WARTOÂCI
MARKI POLSKIEJ SIATKÓWKI
W roku 2005 zacz´to upowszechniaç,
jako znak komercyjny – logo i nazw´
„Polska Siatkówka”. W ten sposób rozpocz´to realizacje uporzàdkowanej strategii majàcej na celu wykreowanie dla polskiej siatkówki
autonomicznej marki i budow´ jej wartoÊci. Dzisiaj, po ponad trzech latach funkcjonowania,
znak „Polska Siatkówka” jest nie tylko powszechnie powielanym motywem komunikacyjnym popularyzujàcym siatkówk´, ale tak˝e motywem
przewodnim wszystkich imprez organizowanych
bàdê wspó∏organizowanych przez Polski Zwiàzek Pi∏ki Siatkowej.

Z PLUSEM DO 2014 ROKU
8 sierpnia tego roku PZPS podpisa∏ z Polkomtel S.A. nowà, najszerszà z dotychczasowych umów obejmujàcej lata 2009
– 2014 i wszystkie zespo∏y kobiece i m´skie reprezentacji Polski. Plus na mocy tej umowy stanie si´ tak˝e sponsorem najwa˝niejszych imprez
siatkarskich organizowanych w Polsce. Umowa
obejmuje okres Igrzysk Olimpijskich w Londynie
w 2012 roku oraz mistrzostwa Êwiata w roku
2014, które odb´dà si´ w Polsce. Tak daleko
w przysz∏oÊç jeszcze nie wybiegano w polskim
marketingu sportowym.
Kolejnym posuni´ciem gwarantujàcym wysokà,
jakoÊç prowadzonej dzia∏alnoÊci marketingowej
by∏o podpisanie umowy o wspó∏pracy z Telewizjà Polsat, gwarantujàc tej stacji zakup praw do
transmisji wszystkich imprez z udzia∏em reprezentacji Polski. O skutecznoÊci tego sojuszu medialnego mogliÊmy si´ przekonaç podczas negocjacji praw organizacyjnych i transmisyjnych do
siatkarskich mistrzostw Êwiata m´˝czyzn, które
odb´dà si´ w Polsce w 2014 roku. Umowa ta
przysporzy∏a Polskiej Siatkówce wielu korzyÊci.
SKUTECZNY SYSTEM
Warunkiem skutecznego prowadzenia
dzia∏alnoÊci marketingowej jest posiadanie precyzyjnego planu dzia∏ania z wyraênie okreÊlonymi celami i metodami ich realizacji
oraz wspó∏praca z rzetelnymi partnerami przy
pe∏nym zrozumieniu ich potrzeb.
Jak wspomniano na poczàtku, system ten zagwarantowa∏ korzyÊci wszystkim obecnym w nim
podmiotom. JakoÊç wykreowanego produktu
marketingowego, jakim sta∏a si´ w okresie 1998
– 2008 Polska Siatkówka, pozwoli∏a na wspó∏prac´ z wieloma powa˝nymi sponsorami, którzy dostrzegli w tej dyscyplinie bardzo du˝y potencja∏
marketingowy.
Atrakcyjnà ofert´ programowà zyska∏y stacje telewizyjne oferujàc jednoczeÊnie swoim reklamodawcom skutecznà metod´ dotarcia do interesujàcych ich grup docelowych. Polscy kibice siatkarscy prze˝ywajà emocje dopingujàc swoje dru˝yny. Natomiast PZPS czerpiàc korzyÊci finansowe ze sprzeda˝y produktu, jakim jest Polska Siatkówka gwarantuje jej warunki do prawid∏owego
rozwoju.
WOJCIECH J¢DRZEJEWSKI
TOMASZ REDWAN
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na program sponsorski wydatków. Konieczne,
bowiem sta∏o si´ wyposa˝enie mecenasa polskiej
siatkówki w profesjonalny i przekonywujàcy instrument potwierdzajàcy s∏usznoÊç podj´tych decyzji finansowych. Pomog∏a w tym przedsi´wzi´ciu agencja badaƒ rynkowych „Expert Monitor”
dostarczajàc wiarygodnych badaƒ.

SA w 2005 roku) przekonaliÊmy
si´ po kilku sezonach obserwujàc dojrza∏y i nowoczesny marketing oraz zdolnoÊci organizacyjne prezentowane przez polskie kluby. Kluby Ligi Siatkówki Kobiet
i Polskiej Ligi Siatkówki sponsorowa∏y miedzy innymi takie firmy jak PZU S.A., Nestle Polska S.A.
poprzez mark´ WINIARY, BOT Elektrownia Be∏chatów S.A., Bank Zachodni WBK, BIG Star, Blachy Pruszyƒski, Jastrz´bski W´giel S.A., Muszynianka, Asseco, Energa SA, JW. Construction S.A.,
Delecta, Fiat, Aluprof, IMPEL oraz wielu innych
sponsorów, których marki nale˝nà do rozpoznawalnych w Polsce. Znacznie podniesiony zosta∏
standard organizacji meczów ekstraklas a z cza-

