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Enterprises often use the image of the well-known athletes in their promotional campaigns, basing
on their marketing appeal. The marketing attractiveness of an athlete is defined as a set of their
strengths and distinctive features that can be used by a company wishing to build its image and
competitive position on the market through sport. For athletes this is an additional, sometimes very
lucrative source of incomes. The best of them earn around ten millions dollars a year. From the
marketing point of view, athlete’s sex is not a criterion for access to these revenues, both sportsmen
and sportswomen have the same chance to appear in commercials. There are no marketing reasons
to believe that, compared to women, male athletes are privileged in gaining additional incomes
from their non-sports activity because of their gender. Practice, however, shows that when men sign
advertising contracts, they earn much more than women. The explanation of this situation can be
found mainly in two areas: the number of fans who watch, admire and identify themselves with the
athlete and player’s personality traits that are admired by fans of sport. Sportsmen usually attract
more fans to their TV sets, and so male athletes more often have characteristics found exciting
among the fans of sport, which results in their higher marketing appeal.
Zygmunt WaĤkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych,
ul. Powstaęców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznaę.

Zagadnienie nierównych szans w osiĈganiu takich samych rezultatów
w sporcie jest niezwykle interesujĈcym tematem, który moİna rozpatrywaþ
z wielu punktów widzenia. Ze wzglčdu na to, İe sport jest jednym z obszarów, za poĤrednictwem których przedsičbiorstwa starajĈ sič docieraþ do
swoich nabywców, warto sič zastanowiþ, jakie sĈ uwarunkowania atrakcyjnoĤci marketingowej sportowców angaİowanych do licznych kampanii
promocyjnych. AtrakcyjnoĤþ marketingowa sportowca rozumiana jest jako
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zespóã jego atutów i cech wyróİniajĈcych, które mogĈ byþ wykorzystywane
przez przedsičbiorstwo zamierzajĈce za poĤrednictwem sportu budowaþ
swój wizerunek i pozycjč konkurencyjnĈ na rynku.
Celem artykuãu jest analiza uwarunkowaę wpãywajĈcych na atrakcyjnoĤþ marketingowĈ sportowców, ze szczególnym uwzglčdnieniem pãci.
Autor podejmuje teİ próbč odpowiedzi na pytanie, dlaczego zawodniczkom trudniej jest uzyskaþ korzyĤci ekonomiczne z aktywnoĤci pozasportowej porównywalne do korzyĤci osiĈganych przez zawodników reprezentujĈcych zbliİony poziom umiejčtnoĤci sportowych.
Sport jako zjawisko spoãeczne moİna rozpatrywaþ z trzech punktów
widzenia. Po pierwsze, sport moİe byþ traktowany jako forma spčdzania
wolnego czasu, czynnoĤþ kojarzona z przyjemnoĤciĈ, a wówczas uprawiany
jest amatorsko, po wykonaniu obowiĈzków zawodowych lub rodzinnych.
W drugim ujčciu uprawianie sportu jest sposobem na doskonalenie wãasnego ciaãa. ýwiczenia sãuİĈ poprawie kondycji, zdrowia, ksztaãtowaniu
muskulatury lub figury. Bardziej adekwatnĈ nazwĈ tej formy uprawiania
sportu jest rekreacja fizyczna. Wreszcie przez niektórych sport traktowany
jest jako zawód – uprawiany jest wtedy w celu konfrontacji z przeciwnikiem, walki o zwycičstwo, sãawč i nagrody. W tym przypadku mamy do
czynienia ze sportem wyczynowym (profesjonalnym).
Dyskusja nad dodatkowymi dochodami sportowców z tytuãu ich aktywnoĤci marketingowej, czyli wsparcia ze strony sponsorów lub udziaãu
w reklamach, ogranicza sič jedynie do sportu profesjonalnego, gdyİ trudno
liczyþ na takie korzyĤci, uprawiajĈc sport amatorsko lub rekreacyjnie.
W Ĥwiecie profesjonalnego sportu liczy sič zwycičstwo, a rywalizacja jest
jego istotĈ. Potrzeba odnoszenia zwycičstw leİy w naturze kaİdego czãowieka od zarania dziejów. KiedyĤ przejawiaão sič to w zdobywaniu poİywienia,
terytoriów, niewolników itp., obecnie jednĈ z doskonaãych pãaszczyzn, na
której kaİdy moİe urzeczywistniaþ swojĈ potrzebč bycia zwycičzcĈ, jest
sport. Dotyczy to zarówno sportowców, którzy majĈ takĈ moİliwoĤþ, stajĈc
do walki z rywalem, jak i milionów kibiców, którzy utoİsamiajĈc sič ze
swoimi idolami, przeİywajĈ ich sukcesy i poraİki tak, jakby to oni sami ich
doĤwiadczali.
Uprawianie sportu, szczególnie profesjonalnego, wiĈİe sič z ponoszeniem bardzo wysokich kosztów, ponadto zawodnik osiĈga znakomite wyniki na mistrzowskim poziomie zwykle przez zaledwie kilka lat. Jeszcze
przed okoão trzydziestu laty sportowcy profesjonalni mogli liczyþ jedynie
na dochody pochodzĈce z wynegocjowanych z klubem warunków umowy,
z premii za zwycičstwa w zawodach, jeĤli takie przewidziaã organizator,
ewentualnie z nagród pieničİnych, które moİna otrzymaþ, reprezentujĈc
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barwy wãasnego kraju. Byãy to w sumie relatywnie niewielkie dochody,
wziĈwszy pod uwagč krótki okres, w jakim zawodnik mógã utrzymaþ wysokĈ formč, zawód sportowca nie naleİaã wičc do intratnych pod wzglčdem
ekonomicznym.
Od okoão dwudziestu lat sytuacja ta zmieniãa sič na korzyĤþ sportowców. Staão sič to przede wszystkim za sprawĈ dynamicznie rozwijajĈcego
sič marketingu sportowego. Terminem tym okreĤla sič dziaãania marketingowe przedsičbiorstw, które wykorzystujĈ sport jako pãaszczyznč komunikowania sič ze swoimi nabywcami1. Tradycyjne narzčdzia marketingu,
takie jak reklama, promocja sprzedaİy, opakowanie, cena itp., sĈ coraz
mniej skuteczne, gdyİ nabywców nie przekonujĈ chwytliwe hasãa reklamowe, promocja typu trzy produkty w cenie dwóch czy kupony rabatowe,
dlatego wiele przedsičbiorstw wybiera inne, alternatywne formy i narzčdzia komunikacji marketingowej. Sport ze wzglčdu na swoje walory, medialnoĤþ, wywoãywane skojarzenia oraz rosnĈcĈ popularnoĤþ w wiarygodny sposób pozwala wyróİniþ sič na rynku, a sportowcy majĈ swojĈ wartoĤþ,
takİe rynkowĈ2. Marketing sportowy w przedsičbiorstwie najczčĤciej przybiera postaþ sponsoringu (zawodników, klubów sportowych lub imprez
sportowych), wykorzystania wizerunku sportowców w kampaniach reklamowych (tzw. endorsement), rzadziej licencjonowania marki sportowej lub
product placement (uİyczanie produktów, które sĈ wykorzystywane podczas
zawodów sportowych). Wybór „noĤnika informacji marketingowej”, tj. pojedynczego zawodnika, klubu sportowego czy imprezy sportowej, powinien byþ efektem wnikliwej analizy potencjaãu kaİdej z wymienionych
moİliwoĤci, tzn. szans dotarcia do grupy docelowej nabywców przedsičbiorstwa, wywoãywanych skojarzeę, a takİe wiarygodnoĤci w oczach konsumentów. Prowadzone poniİej rozwaİania odnoszĈ sič do determinant
i procesu wyboru sportowca, który jest angaİowany w dziaãania marketingowe przedsičbiorstwa, w postaci sponsoringu lub wykorzystania jego wizerunku w kampaniach reklamowych.
Najbardziej popularni sportowcy w swoich dyscyplinach, którzy sĈ
rozpoznawani i uwielbiani przez miliony kibiców na Ĥwiecie, mogĈ liczyþ
na dodatkowe pokaĮne Įródão dochodów, jakim sĈ honoraria za udziaã
w kampaniach promocyjnych lub kwoty kontraktów sponsoringowych.
Pãeþ sportowca nie jest kryterium decydujĈcym o dostčpnoĤci do tych
________________
1 Termin marketing sportowy (sport marketing) rozumiany jest dwojako:, po pierwsze jako
dziaãalnoĤþ marketingowa organizacji sportowych (tzw. marketing of sport), a po drugie jako dziaãania promocyjne dowolnego przedsičbiorstwa, które wykorzystuje obszar sportu w celu
komunikowania sič ze swoim rynkiem (marketing through sport).
2 A. Smith, H. Westerbeek, The Sport Business Future, Hampshire 2004, s. 68-71.
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dochodów – zarówno sportsmeni, jak i sportsmenki majĈ takie same szanse,
aby wystčpowaþ w reklamach. Nie ma İadnych marketingowych przesãanek, aby twierdziþ, İe sportowcy-mčİczyĮni ze wzglčdu na pãeþ sĈ uprzywilejowani w stosunku do kobiet w zdobywaniu dodatkowych dochodów
z aktywnoĤci pozasportowej3. InnĈ sprawĈ jest natomiast wysokoĤþ honorarium, na jakie mogĈ liczyþ panie lub panowie uprawiajĈcy sport. Miesičcznik „Forbes” opublikowaã listč najbogatszych sportowców na Ĥwiecie
w 2012 roku. Okazuje sič, İe w pierwszej dwudziestce nie ma ani jednej
kobiety. Ale wedãug tego samego Įródãa w 2010 roku w pierwszej dwudziestce znajdowaãy sič cztery sportsmenki. W dalszej czčĤci artykuãu zostanĈ
omówione marketingowe uwarunkowania uczestnictwa sportowców w promocji firm, z uwzglčdnieniem aspektów finansowych.
Kaİde przedsičbiorstwo zabiega o przychylnoĤþ nabywców, dzički którym moİe osiĈgaþ zyski i pomnaİaþ swojĈ wartoĤþ. Wielu z nich w codziennym İyciu, w wičkszym lub mniejszym stopniu interesuje sič sportem
jako kibice lub sympatycy ulubionego klubu czy zawodnika. Tym samym
dla przedsičbiorstwa pojawia sič realna szansa, aby za poĤrednictwem sportu budowaþ swoje relacje z obecnymi i przyszãymi nabywcami jego produktów.
To wãaĤnie kibice i widzowie, do których moİna dotrzeþ z komunikatem promocyjnym, sĈ najwaİniejszym, nie liczĈc sukcesów zawodnika,
czynnikiem decydujĈcym o jego atrakcyjnoĤci marketingowej. Z tego powodu uprawianie sportu, który jest medialny (np. piãka noİna, boks, siatkówka, koszykówka), oglĈdany przez setki milionów kibiców na caãym
Ĥwiecie, daje zawodnikowi wičksze szanse na podpisanie intratnego kontraktu reklamowego niİ w przypadku, gdy uprawia on profesjonalnie sport
niemedialny, taki jak szybownictwo, alpinizm czy İeglarstwo. Mistrz Ĥwiata
w skokach do wody z trampoliny, niezaleİnie od tego, czy jest mčİczyznĈ,
czy kobietĈ, ma relatywnie mniejsze szanse na dodatkowe dochody z dziaãalnoĤci marketingowej. UİywajĈc jčzyka marketingowego, moİna powiedzieþ, İe liczy sič przede wszystkim audytorium. Liczba osób, które majĈ
szansč zobaczyþ zawodnika na arenie sportowej, a nastčpnie skojarzyþ jego
sukcesy z promowanĈ przez niego markĈ, jest wyznacznikiem atrakcyjnoĤci
marketingowej sportowca niezaleİnie od pãci.
KolejnĈ kwestiĈ majĈcĈ dla zawodnika swoje konsekwencje natury finansowej jest stosowana w sporcie kategoryzacja. Najbardziej powszechnĈ
klasyfikacjĈ w zawodach jest podziaã na mčİczyzn i na kobiety. W wielu
________________
3 M.J. Jones, D.W. Schumann, The Strategic Use of Celebrity Athlete Endorsers in Print Media:
A Historical Perspective, [w:] Sports Marketing and the Psychology of Marketing Communications,
eds L.R. Kahne, Ch. Riley, London 2002, s. 107-130.
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dyscyplinach sportu, np. w zapasach, boksie, wioĤlarstwie, podnoszeniu
cičİarów, w celu wyrównania szans stosuje sič dodatkowo klasyfikacje wagowe. W imprezach masowych, na przykãad w maratonach, stosuje sič klasyfikacje wiekowe, co ma sãuİyþ temu, aby zawodnik mógã oceniþ swój wynik na tle wyników innych zawodników w swojej grupie wiekowej, gdyİ
wiadomo, İe z upãywem lat wydolnoĤþ organizmu maleje, wičc porównywanie wyników szeĤþdziesičciolatka i trzydziestolatka nie jest miarodajne.
Mamy zatem do czynienia ze zwycičzcami w kategorii mčİczyzn i zwycičzcami w kategorii kobiet, sĈ najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych. Na imprezie rangi mistrzowskiej kaİdy
z nich ma prawo okreĤlaþ sič mianem mistrza (juniorów, oldbojów, mčİczyzn, kobiet, wagi powyİej 100 kg itp.). Kaİdy z nich jako mistrz mógãby
oczekiwaþ takiego samego honorarium za uİyczenie swojego wizerunku,
jednak tak sič nie dzieje. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektórzy mistrzowie otrzymujĈ duİo wičksze honoraria od innych mistrzów, naleİy
szukaþ w pierwszym z wymienionych czynników, tj. liczbie kibiców.
OglĈdanie sportu wywoãuje ekstremalne emocje, pobudza wyobraĮnič,
stawia pytanie o granice ludzkich moİliwoĤci. Prawdziwym herosem wywoãujĈcym najwičkszy zachwyt kibiców i sympatyków sportu jest ten, kto
przebiegnie najszybciej, skoczy najdalej, uderzy najsilniej ze wszystkich,
czyli wywoãa najsilniejsze doznania emocjonalne, dokona czegoĤ, co jest
wrčcz niewyobraİalne. Kibice zachwycajĈ sič najbardziej tzw. mistrzem
absolutnym, czyli takim zawodnikiem, który wygrywa z wszystkimi bez
podziaãu na jakiekolwiek kategorie. W zdecydowanej wičkszoĤci dyscyplin
sportu jest to mčİczyzna w wieku mičdzy 20. a 30. rokiem İycia, kiedy to
jego organizm osiĈga maksimum moİliwoĤci. W zdecydowanej wičkszoĤci
dyscyplin sportowych to mčİczyĮni-sportowcy osiĈgajĈ najlepsze wyniki,
przez co stajĈ sič pierwszoplanowymi obiektami zainteresowania mediów
i kibiców. A jeĤli tak, to sĈ atrakcyjniejsi marketingowo dla przedsičbiorstw, gdyİ za ich poĤrednictwem moİna dotrzeþ do najszerszego grona
odbiorców.
Wyniki uzyskiwane na arenach sportowych tylko w czčĤci decydujĈ
o atrakcyjnoĤci marketingowej zawodnika. Kibice podziwiajĈ sportowców
równieİ za to, kim sĈ poza arenĈ. Do takich atrybutów moİna zaliczyþ: charyzmč, pewnoĤþ siebie, eksponowanĈ siãč, sportowĈ zãoĤþ, zawzičcie, determinacjč, ekspresjč, awanturniczy styl İycia, ekstrawertyzm, komunikatywnoĤþ, sposób wypowiadania sič itp.4 W opinii autora natura czãowieka
zdecydowanie bardziej predysponuje mčİczyzn do tego, aby eksponowaþ
________________
4

W. Lagae, Sports Sponsorship and Marketing Communications, Harlow 2005, s. 134-139.
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wymienione cechy, kobiety z kolei znacznie czčĤciej w naturalny sposób
eksponujĈ spokój, troskč, opiekuęczoĤþ, wraİliwoĤþ czy ulegãoĤþ, czyli atrybuty wywoãujĈce zdecydowanie sãabsze emocje. Owe naturalne predyspozycje sportsmenów i sportsmenek wpãywajĈ na ich atrakcyjnoĤþ marketingowĈ na rynku, róİnicujĈc ich pod wzglčdem osiĈganych dochodów
z dziaãalnoĤci komercyjnej, najczčĤciej na niekorzyĤþ kobiet.
Jeİeli przedsičbiorstwo decyduje sič na wykorzystanie sportu jako
pãaszczyzny komunikacji z rynkiem, a ze wzglčdu na rodzaj oferowanych
produktów (i grupč docelowĈ nabywców) preferuje zawodniczki, to jest
skãonne zaproponowaþ im niİsze wynagrodzenie niİ w analogicznej sytuacji w negocjacjach z zawodnikiem tej samej klasy. Moİe to równieİ wynikaþ
po czčĤci z poczucia niİszej wartoĤci kobiet w sporcie oraz relatywnie
mniejszej liczby pojawiajĈcych sič dla nich propozycji na podpisanie kontraktu reklamowego, a tym samym ich wičkszej gotowoĤci na akceptacjč
proponowanych warunków finansowych. I nie ma tu znaczenia, ile wysiãku
sportowiec wãoİyã w to, aby osiĈgnĈþ swój sukces sportowy, czy jest mistrzem Ĥwiata, czy mistrzem kontynentalnym lub ilu musiaã pokonaþ rywali
w drodze po medal. PodpisujĈc kontrakt z zawodnikiem lub zawodniczkĈ,
przedsičbiorstwo nabywa prawo do wizerunku, który moİe wykorzystywaþ w ĤciĤle okreĤlony sposób. PodstawĈ wyceny wartoĤci tego wizerunku,
wyraİonĈ sumĈ, na jakĈ opiewa ów kontrakt, jest moİliwoĤþ uzyskania
zwrotu tych pieničdzy z tytuãu sprzedaİy promowanych przez sportowca
produktów. W biznesie liczĈ sič efekty, a nie nakãady.
W ostatnich latach coraz czčĤciej znakomici sportowcy obojga pãci angaİowani sĈ w kampanie promocyjne przedsičbiorstw, które za poĤrednictwem sportu starajĈ sič dotrzeþ z przekazem do swoich odbiorców. Wykorzystywanie wizerunku znanych osobistoĤci ze Ĥwiata sportu, muzyki czy
filmu w reklamach nosi nazwč poparcia osobistego lub rekomendacji (endorsement). Zaãoİeniem takiego dziaãania jest oczekiwany transfer wizerunku tzw. celebryty na promowany produkt.
Mechanizm dziaãania poparcia osobistego jest nastčpujĈcy: popularny
sportowiec biorĈcy udziaã w promocji (nazywany promotorem marki) wykorzystuje swój autorytet, by przekonaþ nabywców do zakupu produktu
lub okreĤlonej postawy wobec promowanej idei. Warunkiem powodzenia
jest to, aby wspierajĈca osoba wywodziãa sič z krčgu tzw. liderów opinii
publicznej, byãa znana, szanowana i przekonujĈca5. Jej zaangaİowanie jest
dla odbiorcy komunikatu dowodem wiarygodnoĤci przekazu, wobec którego jest on mniej krytyczny niİ na przykãad wobec klasycznej reklamy.
________________
5

G. Dowling, Creating Corporate Reputations, New York 2001, s. 36-41.
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Mniejsza podatnoĤþ na krytykč wynika z faktu, İe promotor marki, którym
jest podziwiany sportowiec, podĤwiadomie traktowany jest jako obiektywne Įródão informacji. Moİna uznaþ, iİ poparcie osobiste jest pewnĈ formĈ
reklamy, która bazuje na opinii osoby trzeciej (lidera). Szacuje sič, İe na
Ĥwiecie w okoão 20% reklam telewizyjnych biorĈ udziaã znane osoby zwiĈzane ze sportem, filmem lub muzykĈ6. Wykorzystanie w promocji wizerunku celebryty ma na celu zwrócenie uwagi nabywców, ich przekonanie
i wreszcie wywoãanie chčci nabycia promowanego produktu.
Ustalenie celów do osiągniĊcia

Identyfikacja grup docelowych, do których ma byü skierowany komunikat

Decyzja o wyborze poparcia osobistego jako formy komunikacji

OkreĞlenie poĪądanych cech i skojarzeĔ, jakie powinien wywoáywaü promotor

Wybór branĪy (dziedziny Īycia), z której powinien wywodziü siĊ promotor

WstĊpny wybór osoby (osób) popierającej markĊ/produkt

Badanie opinii i skojarzeĔ, jakie wywoáuje wybrana osoba wĞród odbiorców komunikatu

Tworzenie przekazu na bazie skojarzeĔ wywoáywanych przez osobĊ popierającą

Komunikowanie siĊ z rynkiem

Monitorowanie wizerunku osoby popierającej oraz mierzenie efektów promocji

Proces podejmowania decyzji o wyborze poparcia osobistego
ĭródão: Opracowanie wãasne.
________________
6 J. Agrawal, W.A. Kamasuka, The Economic Worth of Celebrity Endorsers, „Journal of Marketing” 1995, no. 59, s. 56-63.
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Proces podejmowania w przedsičbiorstwie decyzji o zaangaİowaniu
sportowca do promocji prezentuje rysunek. Jak ãatwo zauwaİyþ, dokonanie
wyboru wãaĤciwego sportowca zajmuje duİo czasu, a czynnikiem przesĈdzajĈcym jest moİliwoĤþ osiĈgania zamierzonych celów.
Jak juİ wspomniano, oczekuje sič przede wszystkim, İe docelowo nastĈpi transfer wizerunku sportowca (i jego cech wyróİniajĈcych) na promowanĈ przez niego markč. Natomiast do celów operacyjnych, moİliwych
do osiĈgničcia dzički zaangaİowaniu popularnych sportowców zalicza sič:
• Wzbudzenie zainteresowania promowanym produktem. Nabywcy sĈ
zwykle ciekawi, co takiego reklamuje ich znajomy z ekranu lub aren
sportowych.
• Wzbudzanie zaufania. Jeİeli produkt uİywa lub poleca ceniona przez
nabywcč postaþ, to musi on byþ dobry, gdyİ gwiazdy nie uİywajĈ
produktów niesprawdzonych.
• Przekonanie do zakupu. Nabywcy rozwaİajĈcy zakup, ale jeszcze niezdecydowani, ãatwiej podejmĈ decyzjč, gdy zachčci ich do tego ich
ulubiony bohater aren sportowych.
• âagodzenie dysonansu pozakupowego. Wielu nabywców po dokonaniu zakupów poszukuje dowodów sãusznoĤci podjčtej decyzji. Uİywanie tego samego produktu przez ich idola moİe skutecznie rozwiaþ
wĈtpliwoĤci nabywcy.
Atrybuty, jakimi powinien charakteryzowaþ sič sportowiec zaangaİowany do dziaãaę marketingowych przedsičbiorstwa, sĈ niezwykle trudne
do zmierzenia, co dodatkowo podwyİsza stopieę ryzyka zwiĈzanego ze
stosowaniem tej formy komunikacji. Dlatego decydujĈc sič na zaangaİowanie osoby z autorytetem, naleİy kierowaþ sič nastčpujĈcymi zasadami7:
1. Osoba popierajĈca produkt musi byþ medialna i atrakcyjna fizycznie.
Jej wyglĈd, sposób poruszania sič, wysãawiania, uĤmiech, ton i barwa
gãosu muszĈ wywoãywaþ przyjemne uczucia wĤród odbiorców komunikatu. W tym przypadku kobiety, sãusznie nazywane pãciĈ pičknĈ, majĈ naturalnĈ przewagč nad mčİczyznami, zatem wičksze szanse na zaangaİowanie i zwiĈzane z tym dodatkowe dochody majĈ
sportsmenki. Z tego powodu waİnym, do niedawna niedocenianym
lub wrčcz niezauwaİanym aspektem jest troska o wyglĈd zawodniczek startujĈcych w zawodach. Coraz czčĤciej startujĈ one w makijaİu, misternie uãoİonych fryzurach, a takİe strojach sportowych uwydatniajĈcych ich kobiece ksztaãty. Nie naleİy jednak przesadzaþ, gdyİ
________________
7
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z badaę prowadzonych na Uniwersytecie w Delaware w Stanach
Zjednoczonych (metoda badawcza: zogniskowane wywiady grupowe)
wynika, İe jeĤli sportsmenki zbyt mocno eksponujĈ swojĈ muskulaturč,
to wystčpujĈc póĮniej w reklamie, stajĈ sič mniej atrakcyjne.
Mičdzy osobĈ popierajĈcĈ a promowanym produktem musi wystčpowaþ naturalna wičĮ. Z pewnoĤciĈ mičdzy motocyklistĈ KubĈ Przygoęskim a promowanĈ przez niego markĈ oleju silnikowego wystčpuje
znacznie silniejsza, naturalna wičĮ niİ mičdzy Adamem Maãyszem
a czekoladĈ Goplana. W przypadku tego kryterium sportsmenki majĈ
wičksze szanse na udziaã w promocji produktów kierowanych do kobiet. Przykãadem tego jest Maja Wãoszczowska, ambasadorka marki
obuwniczej CCC, lub Agnieszka Radwaęska promujĈca markč Vizir
i markč Amica.
Osoba udzielajĈca poparcia musi byþ rozpoznawana i szanowana
w segmencie, do którego kierowany jest produkt. Tomasz Adamek
czy Dariusz Michalczewski promujĈcy marki piwa sĈ dobrze znani
konsumentom tego trunku, natomiast Anna Kurnikowa uprawiajĈca
sport uznawany za elitarny moİe skutecznie promowaþ ekskluzywne
kosmetyki dla kobiet.
SkutecznoĤþ przekazu wzrasta, jeİeli o osobie popierajĈcej markč czčsto wspomina sič w mediach. Zdjčcia prasowe, doniesienia radiowe
lub telewizyjne kaİdorazowo bčdĈ wywoãywaþ skojarzenia z promowanĈ markĈ, co pozytywnie wpãynie na jej zapamičtywalnoĤþ.
ObecnoĤþ w mediach nie ma nic wspólnego z pãciĈ zawodnika, liczĈ
sič sukcesy, które on odnosi. W sezonie 2011/2012 spoĤród naszych
dwojga najlepszych polskich sportowców uprawiajĈcych narciarstwo
biegowe zdecydowanie czčĤciej media pokazywaãy Justynč Kowalczyk niİ Tomasza Sikorč, dlatego wartoĤþ podpisanych kontraktów
sponsoringowych oraz reklamowych jest duİo wyİsza w przypadku
naszej eksportowej biegaczki.
Osoba popierajĈca produkt musi byþ lubiana przez nabywców reprezentujĈcych rynek docelowy przedsičbiorstwa. RozpoznawalnoĤþ sportowca moİe nie wystarczyþ, a nawet zaszkodziþ, jeİeli promotor nie
jest lubiany. Andrzej Goãota jest znany wielu miãoĤnikom boksu, lecz
prawdopodobnie nigdy nie bčdzie promowaã İadnego produktu ze
wzglčdu na opinič, na którĈ „pracowaã” na ringu i poza nim. AtrakcyjnoĤþ marketingowa Agnieszki Radwaęskiej spadãa po Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie, co jest spowodowane jej zaskakujĈco sãabym wystčpem, ale takİe wypowiedziami tenisistki, która nie okazujĈc İalu z powodu rozczarowania, jakiego dostarczyãa wielu Polakom,
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stwierdziãa, İe za tydzieę wybiera sič na kolejny turniej tenisowy.
Z kolei niesãabnĈcĈ sympatiĈ, mimo juİ dawno wybrzmiaãej kariery
zawodnika, cieszy sič Krzysztof Hoãowczyc, uwielbiany przede
wszystkim przez Polki.
6. Kolejnym istotnym elementem atrakcyjnoĤci marketingowej zawodnika jest jego umiejčtnoĤþ przekonywania. Dar przekonywania majĈ
nieliczni ludzie z charyzmĈ, o cechach przywódczych (liderzy), potrafiĈcy pobudziþ innych do dziaãania. W sportach zespoãowych zwykle
takie cechy posiada kapitan zespoãu. TakĈ charyzmĈ, determinacjĈ
oraz umiejčtnoĤciami wpãywania na inne zawodniczki cechowaãa sič
na przykãad Maãgorzata Glinka, znakomita polska siatkarka.
7. Waİne jest, co obecnie wytypowany sportowiec promuje swoim nazwiskiem i wizerunkiem lub co promowaã wczeĤniej. Chodzi o to, by
nie byão konfliktu wynikajĈcego z praw wyãĈcznoĤci do wizerunku.
InnĈ sprawĈ jest popieranie zbyt wielu marek jednoczeĤnie albo popieranie marek konkurencyjnych. Z badaę wynika, İe sportowiec
powinien w tym samym czasie promowaþ maksymalnie trzy marki,
jeĤli zaĤ promuje ich wičcej, dochodzi do tzw. efektu rozmycia wizerunku sportowca. Oznacza to, İe w oczach nabywców traci on swojĈ
wiarygodnoĤþ, gdyİ nie moİe byþ „ekspertem od wszystkiego”.
Pãeþ w rywalizacji sportowej, ze wzglčdu na predyspozycje i wydolnoĤþ
organizmu, ma ogromne znaczenie, dlatego stanowi czčsto kryterium klasyfikacji zawodników. W przypadku wykorzystania sportowców w promocji przedsičbiorstwa liczy sič przede wszystkim ich medialnoĤþ, rozpoznawalnoĤþ, umiejčtnoĤþ przekonywania oraz wywoãywania emocji, natomiast
pãeþ nie jest czynnikiem rozstrzygajĈcym o wyborze8. Z obserwacji wynika
jednak, İe to rywalizacja mičdzy mčİczyznami dostarcza kibicom gãčbszych
doznaę, dlatego mičdzy innymi jest chčtniej i czčĤciej pokazywana w mediach, którym zaleİy na oglĈdalnoĤci. Czčstsza obecnoĤþ sportowców
w mediach przekãada sič z kolei na ich wyİszĈ rozpoznawalnoĤþ, co predysponuje ich do bycia promotorami przedsičbiorstw. Sportsmenki, nawet
gdy osiĈgajĈ bardzo wysokie wyniki w sporcie, na przykãad Agnieszka
Radwaęska, Justyna Kowalczyk czy Maja Wãoszczowska, rzadziej wzbudzajĈ silne emocje, a media poĤwičcajĈ im mniej czasu, przez co ich wartoĤþ
marketingowa jest niİsza.
Pãeþ sportowca poĤrednio przekãada sič zatem na wysokoĤþ honorariów,
na jakie moİe on liczyþ. Nieporównywalnie wyİsze dochody z tytuãu dzia________________
8 E. Jerzyk, Celebryci sportu – wizerunek sportowca w promocji marki, [w:] ZarzĈdzanie polskim
sportem w gospodarce rynkowej, red. B. Sojkin, Z. WaĤkowski, Poznaę 2011, s. 115-124.
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ãalnoĤci pozasportowej uzyskujĈ mčİczyĮni, gdyİ za ich poĤrednictwem
przekazywany komunikat promocyjny bardziej przekonuje odbiorców,
a przedsičbiorstwa majĈ szanse osiĈgaþ wičksze korzyĤci wizerunkowe
i sprzedaİowe.
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