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iákarskie Mistrzostwa Europy rozgrywane we Francji to nie tylko rywalizacja
sportowa, ale równieĪ pojedynek reklamowy
i sponsoringowy. W tym ostatnim wziĊli udziaá
sponsorzy Euro 2016, sponsorzy reprezentacji narodowych oraz marki, które na czas mistrzostw uĪyáy w swojej komunikacji akcentów
nawiązujących do rywalizacji piákarzy, druĪyn
i kibiców. Na francuskich boiskach wystąpiáy 24 druĪyny, a wiĊc niewiele ponad 500 zawodników, z czego na murawie jednoczeĞnie
mogáo graü najwyĪej 22. Ograniczenia byáy teĪ
w liczbie sponsorów, których globalnie byáo 10,
do tego zbliĪona liczba sponsorów reprezentacji narodowej w kaĪdym z krajów (w Polsce –
13) i trudna do oszacowania liczba Þrm, które
wáączaáy siĊ w walkĊ o percepcjĊ kibiców. ZagĊszczenie w przestrzeni reklamowej byáo wiĊc
znacznie wiĊksze niĪ na boisku, a informacyjny
clutter powodowaá, Īe czĊĞü sponsorów uzyskaáa niewielką rozpoznawalnoĞü. Niejednokrotnie
bardziej efektywni okazywali siĊ gracze rynkowi, którzy nie wykupili Īadnych praw, a jedynie
podszywali siĊ pod sponsorów.
Artykuá stanowi analizĊ wybranych form
komunikacji Þrm przy okazji Euro 2016, koncentrując siĊ gáównie na przekazie reklamowym
zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach
europejskich. Zostaną pokazane najczĊstsze
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motywy, jakimi przy opracowywaniu swoich
kampanii kierują siĊ zarówno sponsorzy, jak
i marki niesponsorujące wydarzenie, lecz balansujące na granicy lub przekraczające granice ambush marketingu (marketingu podstĊpnego, zwodniczego, kradnącego skojarzenia).
Samo zjawisko to forma promocji powiązanej
ze sponsoringiem, w której marka, mimo Īe
nie jest sponsorem, próbuje uzyskaü rozpoznawalnoĞü i korzyĞci przysáugujące sponsorom1.
Naszkicowane zostanie równieĪ zagadnienie
sponsoringu, funkcje oraz jego rosnące znaczenie jako formy promocji. Przedstawione zostaną gáówne kategorie graczy rynkowych i praw,
którymi dysponują. Celem tego artykuáu jest
zdeÞniowanie najczĊstszych motywów oraz
emocji do jakich siĊgają sponsorzy i reklamodawcy przy okazji piákarskich Mistrzostw Europy. Autor chce zwróciü równieĪ uwagĊ, Īe nie
mniej niĪ zakupione prawa liczą siĊ skuteczne
koncepty kreatywne budujące wiĊĨ z klientem.
Celem tego tekstu jest równieĪ wykazanie, Īe
ambush marketing coraz czĊĞciej przenosi siĊ
do internetu, a granice pomiĊdzy nieuczciwą
a uczciwą konkurencją na rynku reklamowym
są coraz mniej uchwytne.
Autor posáugiwaá siĊ obserwacją jako metodą badawczą, przy czym zapoznawaá siĊ z komunikacją reklamową zarówno w polskiej, jak i we
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francuskiej, niemieckiej i angielskiej telewizji
oraz w innych mediach. Obserwowaá równieĪ
komunikacjĊ sponsorów podczas mistrzostw na
stadionach ME 2016, wokóá nich oraz w fanzonach we Francji, a takĪe w sieciach sprzedaĪy
wybranych marek. Autor bazowaá równieĪ na
swoich doĞwiadczeniach z kilkunastu lat pracy
w sponsoringu Narodowej Reprezentacji Polski
i uczestnictwie w poprzednich piákarskich imprezach rangi mistrzowskiej. Z uwagi na fakt,
Īe tekst powstawaá bezpoĞrednio po ME 2016,
nie ma na ten temat Īadnej literatury naukowej.
Dlatego autor, oprócz wáasnych obserwacji,
posáugiwaá siĊ przede wszystkim Ĩródáami internetowymi, tekstami prasowymi lub stronami
sponsorów czy organizatorów Euro. Literatura
przedmiotu pojawia siĊ dopiero wówczas, gdy
autor pisze o samym sponsoringu czy ambush
marketingu. ħródáa są uzupeánione raportami
branĪowymi, gáównie ze strony www.sponsorship.com. Autor, przeglądając Ĩródáa, nie opará
siĊ reßeksji, Īe sponsoring, mimo duĪej popularnoĞci, nie jest jeszcze dyscypliną dobrze zbadaną, w której zdecydowanie wiĊcej jest raportów branĪowych niĪ opracowaĔ naukowych.

Cele i rozwój sponsoringu
Nowoczesny sponsoring jako element marketingu2 obecnie nie jest ekspozycją wyáącznie logotypów sponsora na noĞnikach reklamowych.
To wieloĞü dziaáaĔ reklamowych, eventowych,
PR, CSR i sprzedaĪowych angaĪujących klienta
i jego emocje. Jednak komunikacja 360 stopni
nie gwarantuje dziĞ sukcesu ani zdobycia rozpoznawalnoĞci, dlatego Þrmy poszukują stale
nowych narzĊdzi i nowych konceptów kreatyw-
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nych, by byü jak najbliĪej kibiców, podzielaü
ich emocje i w percepcji klienta trwale związaü siĊ ze wspieranym zawodnikiem, druĪyną,
dyscypliną czy wydarzeniem. Wybór narzĊdzi
w praktyce zaleĪy od postawionych celów. Tadeusz Sztucki umieĞciá wĞród nich popularyzacjĊ Þrmy, produktu oraz marki, wywoáanie
pozytywnych skojarzeĔ pomiĊdzy sponsorowanymi imprezami a sponsorem oraz pomiĊdzy
sponsorem a klientami3. Obecnie cele sponsorów związane są najczĊĞciej z budową marki.
Badania amerykaĔskie pokazują, Īe liczy siĊ
wzrost lojalnoĞci marki (72 proc.), budowa jej
widocznoĞci i ĞwiadomoĞci (70 proc.), zmiana
i wzmocnienie wizerunku (66 proc.)4. Podobne
dane wynikają z badaĔ prowadzonych w Polsce, gdzie najwaĪniejsze dla sponsorów są: budowa wizerunku (92 proc.), osiągniĊcie wzrostu ĞwiadomoĞci i znajomoĞci marki (81 proc.).
Natomiast sprzedaĪ byáa wymieniana dwukrotnie rzadziej5.
Rynek sponsoringu od lat roĞnie w tempie
kilku procent rocznie, stając siĊ jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających siĊ elementów promocji. W ostatnich latach dynamika
Ğwiatowych nakáadów na sponsoring przewyĪsza tĊ, którą obserwujemy w reklamie6. Tylko
w ostatnich czterech latach globalny rynek
wzrósá o okoáo 10 mld USD, a juĪ w tym roku
szacuje siĊ, Īe te nakáady przekroczą 60 mld
USD7. Zdecydowanie dominującą pozycjĊ
na tym rynku ma sponsoring sportowy, który
w 2012 roku przynosiá aĪ 91 proc. wpáywów.
Kultura, sztuka i inne dziedziny miaáy zaledwie
5 proc. rynku, a pozostaáe 4 proc. to rynek naming rights, który gáównie dotyczy obiektów
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sportowych8. Tak jak sport niepodzielnie panuje
na rynku sponsoringowym, tak piáka noĪna pod
wzglĊdem zaangaĪowanych Ğrodków dystansuje pozostaáe dyscypliny sportowe. W 2012 roku
fundusze przeznaczone na sponsoring futbolu
byáy wiĊksze niĪ w pozostaáych razem wziĊtych dziewiĊciu najwaĪniejszych dyscyplinach
w Top 109. WiĊkszoĞü Ğrodków Þnansowych
na sponsoring piákarski przypada na klubowe
rozgrywki Champions League, najbogatsze ligi
krajowe – gáównie Premiership (liga angielska)
oraz na dwa odbywające siĊ co cztery lata wydarzenia: Mistrzostwa ĝwiata i Mistrzostwa Europy w piáce noĪnej.

Uczestnicy gry rynkowej podczas
Euro 2016
Euro 2016 rozgrywane we Francji byáo najwiĊkszą tego typu imprezą w historii. Po raz
pierwszy graáy 24 zespoáy, a nie jak dotychczas 16.
A to oznacza, Īe bezpoĞrednio wystĊpami swoich druĪyn byáo zainteresowanych wiĊcej kibi-
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ców oraz wiĊcej Þrm, które zaangaĪowaáy siĊ
w komunikacjĊ swoich marek wokóá imprezy.
O uwagĊ widza w kaĪdym z krajów uczestniczących walczyli m.in. sponsorzy mistrzostw
(tabela 1.) i sponsorzy reprezentacji (tabela 2.).
Sponsorzy Euro 2016, rywalizując o uwagĊ
odbiorców, mieli atuty w postaci praw zakupionych od Europejskiej Federacji Piákarskiej
(UEFA). Do najwaĪniejszych naleĪą prawo do
posáugiwania siĊ tytuáami sponsora oraz moĪliwoĞü wykorzystywania w swojej komunikacji
identyÞkacji wizualnej mistrzostw (m.in. logotypy, maskotki, puchar). Istotna dla sponsorów
jest równieĪ ekspozycja logotypów sponsora na
noĞnikach reklamowych UEFA, z czego najwaĪniejsze są te na bandach meczowych, Ğciankach do wywiadów i konferencji oraz wszelkie
ekspozycje w fan zonach i innych oÞcjalnych
materiaáach UEFA. Sponsorzy mają prawo do
organizowania wraz z UEFA imprez promocyjnych oraz – co waĪne dla kibiców – promocji
związanych z biletami na mecze. Mają równieĪ

Tabela 1. Sponsorzy Euro 2016
Sponsorzy globalni

Adidas, Carlsberg, Coca-Cola, Continental, Hisense, Hyundai-Kia,
McDonald’s, Orange, Socar, Turkish Airlines

Sponsorzy krajowi
5 FDJ, Abritel HomeAway, La Poste, Crédit Agricole, Proman, SNCF
(Francja*)
* Sponsorzy krajowi Euro 2016 mają prawa wyáącznie na terenie kraju organizatora mistrzostw.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie www.uefa.com [dostĊp: 07.07.2016]

Tabela 2. Sponsorzy piákarskiej reprezentacji Polski podczas Euro 2016
Gáówny sponsor

Lotos

Sponsor techniczny

Nike

Alior Bank, Biedronka, Cinkciarz.pl, Okocim, Ustronianka
99rent, Fakro, LV Power Energy Drink, Modecom, STS Zakáady
OÞcjalny partner
Bukmacherskie, WiĞniowski
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie www.pzpn.pl [dostĊp: 07.07.2016]
OÞcjalny sponsor
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wyáącznoĞü branĪową, jednak tylko jako sponsorzy Euro, gdyĪ w kaĪdym kraju mogą rywalizowaü z Þrmą ze swojej branĪy, która jest sponsorem reprezentacji.
Sponsorzy reprezentacji posiadają m.in. prawa do tytuáów i znaku wáasnej federacji piákarskiej, prawa do wykorzystywania wizerunków
reprezentacji i/lub reprezentantów, prawa reklamowe na strojach (nie dotyczy meczów), prawa
reklamowe m.in. na meczach z wyjątkiem Euro
oraz prawa do zakupu biletów, ale bez wykorzystywania ich w promocji produktów i usáug.
Trzecią, najliczniejszą grupą marek promujących siĊ przy Euro 2016 byáy Þrmy, które
nie posiadając Īadnych związków sponsoringowych, promują siĊ przy okazji mistrzostw,
wykorzystując najczĊĞciej skojarzenia z piáką
noĪną, zawodnikami, stadionami, kibicami i ich
emocjami oraz budując wáasne historie i wáasne
związki z imprezą. Nie zawsze jest to ambush
marketing, którego stosowanie przez Þrmy
jest bardzo trudno udowodniü, zwáaszcza Īe
prawodawstwo w tym zakresie w Europie nie
jest jednolite10. Takie Þrmy, jak Tyskie, Nike,
Pepsi budują swoją komunikacjĊ na związkach
z piáką noĪną i niejednokrotnie byáy oskarĪane o uprawianie ambush marketingu, choü
one konsekwentnie temu zaprzeczaáy. Trudno
nie zauwaĪyü, Īe Þrmy regularnie pojawiają
siĊ w badaniach jako sponsor wydarzeĔ, choü
sponsorami nie są. Ich komunikacja (nie tylko
reklamowa) ma na celu budowĊ skojarzeĔ z reprezentacją, dyscypliną i imprezą. Jest to wiĊc
celowe dziaáanie.

RozpoznawalnoĞü sponsorów
Euro 2016
Miarą efektywnoĞci dziaáaĔ jest m.in. rozpoznawalnoĞü marki jako sponsora. Przed rozpoczĊciem imprezy 22 proc. respondentów w Polsce

Coca-Cola
Adidas
Carlsberg
Heineken
Orange
Pepsi
Alior Bank
McDonald's
Hyundai
Kia
Ford
Continental
Reebok
T-Mobile
Turkish Airlines
0%

10%

20% 30%

40%

sponsorzy Euro
sponsorzy reprezentacji Polski
niezwiązani sponsoringiem

Wykres 1. Wspomagana znajomoĞü sponsorów
Euro 2016 w Polsce*
* Na wykresie zostaáy uwzglĊdnione marki, które zyskaáy przynajmniej 15 proc. wskazaĔ.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie ARC Rynek i Opinia na zlecenie SMG Polska, http://www.
marketing-news.pl/message.php?art=47506. [dostĊp:
14.07.2016]

nie potraÞáo spontanicznie wymieniü Īadnego
z dziesiĊciu oÞcjalnych sponsorów imprezy.
NajwiĊcej wskazaĔ (21 proc.) zebraáa marka
Orange, nastĊpnie Coca-Cola (19 proc.) i Adidas (12 proc.). Na kolejnych miejscach znalazáy
siĊ: Carlsberg (10 proc.), Kia (7 proc), Hyundai
(6 proc.) i McDonalds (5 proc.). WĞród oÞcjalnych sponsorów, zdaniem respondentów, zna-
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A. Mikoáajczyk, Ambush marketing na miĊdzynarodowych imprezach sportowych, s. 254, http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/tom6/studia%20VI%20mikolajczyk.pdf [dostĊp: 04.08.2016].
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lazáy siĊ teĪ marki, które z Euro nie mają nic
wspólnego, ale są sponsorami reprezentacji.
Są to Biedronka (9 proc.), Lotos (8 proc.) oraz
Nike (5 proc.)11. Wymieniano równieĪ Pepsi (4
proc.), która nie ma związków ani z reprezentacją, ani z ME 2016.
OdrĊbnym zagadnieniem jest rywalizacja
producentów odzieĪy sportowej sponsorującej
poszczególne druĪyny. Choü mistrzostwa sponsorowaá Adidas, to jednak kaĪda z druĪyn graáa
w stroju z innym logo naleĪącym do sponsora
reprezentacji. Na Euro 2016 najwiĊcej druĪyn
wystĊpowaáo w strojach Adidasa (10), Nike’a (6),
Pumy (5) i po jednej w strojach Errery, Jomy
i Umbro12. Poza pewnymi wpadkami wizerunkowymi, jak pĊkniĊta piáka Adidasa i rwące
siĊ szwajcarskie koszulki Pumy, w komunikacji marek odzieĪowych (zwanych czĊsto technicznymi) liczy siĊ poziom sportowy druĪyn
ze stajni kaĪdej marki. Tu z Adidasem wygraá
Nike, w którego strojach grali obaj ÞnaliĞci mistrzostw, pokonując w póáÞnaáach wáaĞnie druĪyny ubierane przez niemiecką ÞrmĊ.
Istotne jest to, Īe jeszcze mniejszą wiedzą
wykazują siĊ respondenci, jeĞli chodzi o wspomaganą znajomoĞü oÞcjalnych sponsorów. Na
15 brandów, które uzyskaáy co najmniej 15 proc.
wskazaĔ, aĪ szeĞü nie miaáo z wydarzeniem nic
wspólnego. Co wiĊcej, cztery z nich nie miaáy
teĪ związków z reprezentacją Polski. Wszystkie
mylnie zapamiĊtane Þrmy (wykres 1.) są znane
albo z dáugofalowych dziaáaĔ związanych z piáką noĪną (np. Ford – wieloletni sponsor Champions League), albo teĪ z konsekwentnego
budowania marki m.in. w oparciu o kampanie
z udziaáem najwiĊkszych gwiazd sportowych,
jak to robi Nike lub Pepsi.
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1. Coca-Cola – 11,7%
2. Adidas – 10,5%
3. Nike – 8,9%
4. Carlsberg – 4,8%
5. MasterCard – 3,9%
6. McDonald's – 2,9%
7. Visa – 2,7%
8. Heineken – 2,7%
9. Barclays – 2%
10. Budweiser – 1,4%
18. Orange – 0,7%
19. Hisense – 0,6%
24. Hyundai – 0,4%
Continental – 0%
Turkish Airlines – 0%
Cocar – 0%
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sponsorzy Euro
firmy niesponsorujace

Wykres 2. Sponsorzy Euro 2016 wedáug Businessinsider
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie http://
www.businessinsider.com/euro-2016-brand-sponsors
-2016-5?IR=T [dostĊp: 09.07.2016]

Jak bardzo mogą myliü siĊ respondenci
pokazują badania ARC z kwietnia 2016 roku,
kiedy za najwiĊkszego sponsora sportu uznano
Orange, a wiĊc ÞrmĊ, która od poáowy 2014
roku nie sponsorowaáa Īadnej reprezentacji,
dyscypliny czy wydarzenia. Orange znalazáo
siĊ wówczas na pierwszym miejscu w grupie
TOP 5 sponsorów sportu, wyprzedzając kolejne w tym rankingu Orlen, TVP, PZU i Plus13.

Czy Polacy znają sponsorów Euro 2016 i narodowej reprezentacji? Badanie SMG Polska i ARC Rynek
i Opinia, http://www.marketing-news.pl/message.php?art=47506 [dostĊp: 05.07.2016].
12
Sponsor tecnici nazionali Euro 2016. Adidas batte Nike a Puma, http://www.calcioeÞnanza.it/2015/11/18/
sponsor-tecnici-nazionali-euro-2016-adidas-batte-nike-e-puma/ [dostĊp: 14.07.2016].
13
Sponsorzy sportu bardziej przekonują mĊĪczyzn, http://www.arc.com.pl/sposnorzy_sportu_bardziej_przekonuja_mezczyzn-40999580-pl.html [dostĊp: 28.04.2016].
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Orange (sponsor)
Coca-Cola (sponsor)
Adidas (sponsor)
McDonald's (sponsor)
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Kia (sponsor)
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Continental (sponsor)
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przed Euro, N = 931
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Wykres 3. Spontaniczna znajomoĞü marek sponsorów Euro 2016*
* Na wykresie uwzglĊdniono marki, które po Euro 2016 uzyskaáy co najmniej 4 proc. wskazaĔ.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie RozpoznawalnoĞü marek sponsorujących Euro 2016, http://www.
admonkey.pl/Rozpoznawalnosc-marek-sponsorujacych-Euro2016-46796.html [dostĊp: 04.08.2016]

RozbieĪnoĞü wynikaáa z faktu, Īe od 2001 do
2014 roku ta marka byáa jednym z najwiĊkszych sponsorów w kraju, wspierając Þnansowo m.in. reprezentacjĊ piákarską, ekstraklasĊ piákarską i reprezentacjĊ olimpijską, co
wskazuje na dáugotrwaáoĞü efektów sponsoringowych. Z drugiej strony obrazuje to fakt,
Īe respondenci mają wiĊksze wyobraĪenie
o swojej wiedzy niĪ rzeczywistą wiedzĊ na
temat sponsorów. Niewiedza na ten temat to
nie tylko polska specyÞka. Pytani o to samo
Brytyjczycy w pierwszej dziesiątce wymienili
tylko czterech sponsorów i aĪ szeĞü Þrm niemających związków sponsoringowych. To nie
tylko záa informacja dla Þrm zaangaĪowanych
w sponsoring, ale teĪ waĪna wytyczna dla strategicznych decyzji na przyszáoĞü.

Wedáug badaĔ zrealizowanych przez ARC
Rynek i Opinia na zlecenie Starcom Polska
(wykres 3.) wygranymi mistrzostw Europy
2016, przynajmniej w Polsce, byli oÞcjalni
sponsorzy, którzy po imprezie zajĊli pierwsze
osiem miejsc zestawienia. NajwiĊcej, bo siedmiokrotnie, wzrosáa rozpoznawalnoĞü Turkish
Airlines, który aĪ tak duĪy wzrost zawdziĊcza
najprawdopodobniej minimalnemu poziomowi, z którego startowaá. W gronie Þrm mylnie
uznanych za sponsorów mistrzostw tradycyjnie przewaĪaáy marki związane sponsoringiem
reprezentacji (Lotos, Nike, Biedronka, Alior
Bank). Pepsi i Heineken są od lat postrzegani
jako sponsorzy sportu, a efekt T-Mobile jest
związany z udaną kampanią reklamową opartą
na wizerunku Roberta Lewandowskiego. Cie-
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kawym przypadkiem, z którym autor zetknąá siĊ
po raz pierwszy, jest spadek rozpoznawalnoĞci
Biedronki po mistrzostwach, i to o jedną trzecią z (9 proc. do 6 proc.), przy jednoczesnym
silnym wzroĞcie rozpoznawalnoĞci marki jako
sponsora reprezentacji14. Wedáug autora, kibicom nawet tym mniej zorientowanym marka
sieci tanich sklepów po prostu intuicyjnie nie
pasuje do sponsoringu miĊdzynarodowej imprezy rozgrywanej, co waĪne, we Francji. Paradoksalnie bowiem, gdy ME 2012 byáy w Polsce
i na Ukrainie, Biedronka w podobnym badaniu
zostaáa uznana jako drugi po Coca-Coli sponsor
mistrzostw, choü sponsorem nie byáa.

Komunikacja reklamowa w oparciu
o gwiazdy futbolu
Jednym z najczĊĞciej oglądanych form konceptów kreatywnych przy Euro 2016 byáo wykorzystanie gwiazd futbolu. W Polsce w kampaniach reklamowych najczĊĞciej pojawiali
siĊ Grzegorz Krychowiak (podczas Euro 2016
najdroĪszy reprezentant Polski) oraz Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji. Ten pierwszy
podpisaá kontrakty z Pumą, Samsungiem, Ego
(napoje energetyczne), Sport.pl, Toyotą i XTrade Brokers (Þnanse). Robert Lewandowski
pojawiaá siĊ w reklamach Þrm Nike, Vistula,
Huawei, szamponu przeciwáupieĪowego Head
& Shoulders (Procter & Gamble) i T-Mobile.
CzĊstotliwoĞü ukazywania siĊ kapitana
reprezentacji w reklamach budzi wątpliwoĞci co do skutecznoĞci przekazu, zwáaszcza Īe
w kaĪdym spocie prezentowaá inny wizerunek.
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ĝpiewający i wygáupiający siĊ Lewandowski
w reklamie T-Mobile, budujący peáną dramatów historiĊ swojego Īycia w storytellingowym
spocie Huawei, profesjonalista, wrĊcz piákarski
technokrata (Huawei P9), elegancki mĊĪczyzna
(Vistula), lider (Head & Shoulders) oraz kapitan, inspiracja, wzór dla dorastającego pokolenia (Nike). W dodatku tak róĪne wizerunki potraÞáy pokazywaü siĊ obok siebie w kolejnych
reklamach. Szczególnie w dniach meczowych
w jednym bloku reklamowym pojawiaáy siĊ
jedne po drugich kilka róĪnych wizerunków
Lewandowskiego. To mogáo wywoáaü znuĪenie
i irytacje kibiców, zwáaszcza Īe zawodnik we
Francji nie naleĪaá do najjaĞniejszych punktów
druĪyny. Wedáug badaĔ ARC Rynek i Opinia
przeprowadzonych po Euro 2016 rywalizacjĊ
marek wykorzystujących wizerunek napastnika
wygraá T-Mobile (74 proc.) przed Huawei (32
proc.) i Head & Shoulders (27 proc.), a przegraáy w tej rywalizacji nie tylko znane, ale bardziej
kojarzące siĊ z futbolem marki, takie jak CocaCola (8 proc.) czy Nike (7 proc.)15.
Trzecim, najczĊĞciej wystĊpującym w reklamie reprezentantem, byá Arkadiusz Milik reklamujący Þrmy Nike, Tymbark, Panini (produkty
kolekcjonerskie) oraz EA Sports (gra FIFA 16)16.
Jego przypadek doskonale pokazuje, jak waĪne
w indywidualnych kontraktach sportowych jest
m.in. ryzyko skutecznoĞci17. Nie tylko Milik,
jako najbardziej krytykowany zawodnik, ponosiá koszty niewybrednej internetowej krytyki18,
ale równieĪ związane z nim marki. Szczególnie
dotyczyáo to Tymbarku i roli Milika jako amba-

http://www.admonkey.pl/Rozpoznawalnosc-marek-sponsorujacych-Euro2016-46796.html [dostĊp: 04.08.2016].
http://www.admonkey.pl/Rozpoznawalnosc-marek-sponsorujacych-Euro2016-46796.html [dostĊp:
04.08.2016].
16
O indywidualnych kontraktach reklamowych wiĊcej na Nie tylko Robert Lewandowski – polscy piákarze
przed Euro na boisku reklamowym, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nie-tylko-robert-lewandowski-polscypilkarze-przed-euro-na-boisku-reklamowym-video [dostĊp: 13.06.2016].
17
M. Datko, Sponsoring. Klucz…, dz. cyt., s. 464.
18
Lewy – gwiazda spadająca. Cienka linia miĊdzy krytyką a hejtem, http://www.newsweek.pl/sport/euro-2016-lewy-z-milikiem-na-lawke-od-bohatera-do-zera,artykuly,388215,1.html [dostĊp: 12.06.2016].
15
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sadora piákarskich rozgrywek dla dzieci pod nazwą „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. Internauci, wylewając na forach swoje Īale
na zawodnika, pisali, Īeby wracaá na podwórko
i Īe dobry jest tylko dla Tymbarku… A to deprecjonowaáo nie tylko piákarza, ale i związaną
z nim markĊ. Paradoksalnie, mimo negatywnego odbioru gry napastnika przez wielu polskich
kibiców, miesiąc po mistrzostwach Milik zostaá
najdroĪszym reprezentantem Polski w historii
futbolu, detronizując Grzegorza Krychowiaka. Reklamodawcy w Polsce nie dostrzegli
natomiast szansy i nie wykorzystali polskich
bohaterów Euro – Michaáa Pazdana, Bartosza
Kapustki i Jakuba Báaszczykowskiego, który
jako jedyny z tej trójki wystĊpowaá w jakichkolwiek reklamach (LG Electronics)19. To fakt,
Īe dwa pierwsze nazwiska przed mistrzostwami
dla marketerów byáy praktyczne nieznane, ale
to pokazuje zachowawczoĞü rynku i niechĊü do
inwestowania w nowe twarze.
Pisząc o udziale zawodników w reklamach,
trzeba jeszcze wspomnieü o wykorzystaniu wizerunku caáej reprezentacji przez VistulĊ i GrupĊ
Lotos, gdzie teĪ na pierwszym planie pojawiaá
siĊ Robert Lewandowski, co jeszcze bardziej
pogáĊbiaáo clutter komunikacyjny związany
z promowanymi przez niego markami. OtoczkĊ piákarskich gwiazd dopeániaáa kampania
4 Move (napoje) i Play „Fair Play”, w których
wystĊpowaá Adam Nawaáka, trener reprezentacji. Trener nie byá jednak tak intensywnie eksploatowany, jak w 2012 roku ówczesny selekcjoner reprezentacji Franciszek Smuda bĊdący
wówczas twarzą sieci sklepów Biedronka. Grono gwiazd poszerzyá BZ WBK, który w swoich
reklamach wykorzystaá AnnĊ Lewandowską,
ĪonĊ kapitana reprezentacji, i Mateusza Borka,
znanego komentatora spotkaĔ, reklamującego
równieĪ transmisje meczów w Polsacie. Z kolei
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Wirtualna Polska zatrudniáa do promocji byáych
reprezentantów Polski – Kamila Kosowskiego
i Macieja ĩurawskiego.
To tylko wybrane akcje promocyjne Þrm
z udziaáem gwiazd nie tylko piákarskich, ale
kojarzących siĊ z reprezentacją Polski. Widaü
jednak wyraĨnie, Īe Þrmy nie ryzykują i nie
stawiają na potencjalne przyszáe gwiazdy, jak
kiedyĞ Red Bull na Adama Maáysza (przed jego
najwiĊkszymi sukcesami). Związują siĊ kontraktami z juĪ dobrze znanymi sportowcami,
godząc siĊ z tym, Īe bĊdą jedną z wielu marek,
które dana osoba bĊdzie reklamowaü. Zdecydowanie czĊĞciej siĊgają po znane nazwiska
z przeszáoĞci oraz po celebrytów, którzy kojarzą
siĊ z dyscypliną lub wydarzeniem.
Nie moĪna natomiast wyodrĊbniü typowych
branĪ czy gam produktów, które gwiazdy piákarskie promowaáy przy okazji Euro 2016. Piákarze, poza juĪ wymienionymi, promowali teĪ
m.in. zegarki – Kamil Grosicki (Astorin) czy
nawet bramy, rolety i okna – àukasz Piszczek
(Krispol). MoĪna jedynie uogólniaü, Īe wiĊkszoĞü z reklamowanych produktów byáa skierowana przede wszystkim do mĊĪczyzn, co jest
oczywiste z uwagi na ich wiĊksze zainteresowanie piáką noĪną.
Zatrudnianie obecnych czy byáych gwiazd
futbolu jako twarzy kampanii reklamowych
przy kaĪdej miĊdzynarodowej imprezie piákarskiej to typowa strategia stosowana równieĪ
w innych krajach europejskich. W kampanii
Nike’a wystĊpowaá najlepszy piákarz Europy
Cristiano Ronaldo, a u konkurencyjnego Adidasa – Paul Pogba (Francja), Mesut Özil (Niemcy) i Luis Alberto Suárez reprezentujący (co
zaskakujące przy ME) Urugwaj. Twarzą Volvo
zostaáa najwiĊksza gwiazda szwedzkiego futbolu Zlatan Ibrahimoviü, a Orange – Zinédine
Zidane. Piwo Carlsberg wspieraá reprezentant

Bohaterowie Euro nowymi królami reklamy? Niekoniecznie, http://www.forbes.pl/bohaterowie-euro-2016lewandowski-krychowiak-pazdan,artykuly,205860,1,1.html [dostĊp: 15.07.2016].
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gospodarzy – Marcel Desailly, brytyjską telewizjĊ ITV byáy piákarz francuski – Éric Cantona,
a konkurencyjną BBC byáe angielskie gwiazdy
– Rio Ferdinand i David Beckham. Wyczucie
miaá bank Crédit Agricole, zatrudniając przed
imprezą Antoine’a Griezmanna, który staá siĊ
najwiĊkszą gwiazdą Francji i królem strzelców.
To tylko niewielka grupa piákarzy wykorzystywanych w reklamach. Obserwując komunikacjĊ zarówno sponsorów, jak i innych Þrm wykorzystujących elementy piákarskie w trakcie
Euro 2016, moĪna przewrotnie stwierdziü, Īe
ci, którzy chcieli siĊ na tym polu wyróĪniaü, nie
powinni wykorzystywaü gwiazd piáki noĪnej.
Autor, oglądając transmisje piákarskie zarówno
w polskich, francuskich, angielskich i niemieckich programach, zaobserwowaá, Īe w blokach
reklamowych emitowanych wokóá meczów
wiĊkszoĞü reklam wykorzystywaáa wizerunki
piákarzy. Takie zjawisko moĪe doprowadziü do
przesytu i do spowszednienia ich wizerunków,
a to sprawi, Īe przestaną peániü swoją wyjątkową rolĊ dla reklamowanej marki.

Kibice w centrum uwagi reklamowej
Zjawiskiem, które autor obserwuje od lat, a które przy Euro 2016 wystĊpowaáo bardzo czĊsto,
byáo umieszczenie kibiców lub pojedynczego,
ale charakterystycznego dla zbiorowoĞci kibica,
jako bohatera kampanii reklamowych. Marki,
które decydują siĊ na taką strategiĊ, ustawiają
siĊ „po stronie kibiców” i utoĪsamiają siĊ nie
z gwiazdami czy imprezą, ale z emocjami i wartoĞciami fanów. Ci ostatni potraÞą byü bardziej
noĞni niĪ gwiazdy, reprezentacja i impreza.
Praw do nich nie trzeba teĪ kupowaü, w przeciwieĔstwie do praw do imprezy, druĪyny czy
pojedynczych zawodników. Znane z Mĝ 2006
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i ME 2008 przykáady wywieszania ßag przez
Tyskie czy teĪ kampania z ME 2012 „5 stadion”
pokazują skutecznoĞü dziaáaĔ, kiedy co trzeci
Polak postrzegaá tĊ markĊ jako sponsora Euro.
Inna znana historia to strategia koreaĔskiego
SK Telecom, który stawiając na kibiców, zdystansowaá swojego bezpoĞredniego konkurenta
i sponsora Mĝ 200220.
W 2016 roku do kibiców nawiązywaáa akcja
„12 zawodnik” BZ WBK21. W kampanii „Orlen.
NajbliĪej Biaáo-Czerwonych” widzieliĞmy, jak
emocje pojedynczych kibiców ukáadają siĊ we
wspólnie Ğpiewany hymn, gdzie Orlen staje siĊ
czĊĞcią tej wspólnoty. Obrazki z drogi, w domyĞle – na stadion, prowadzą na niego przez
znajdujące siĊ na szlaku podróĪy stacje paliw,
gdzie kaĪdy mógá otrzymaü darmowe gadĪety
mogące posáuĪyü do dopingowania. Na stacjach
Lotosu, gáównego sponsora biaáo-czerwonych,
moĪna byáo dostaü szczĊĞliwe sznurówki symbolicznie wspierające piákarzy, a towarzyszyáa temu kampania pokazująca, jak wiele maáy
piákarz i kibic moĪe zrobiü dla reprezentacji, tj.
oddaü swoje szczĊĞliwe sznurówki22. Podobny
motyw byá w reklamach Hyundaya, gdzie maáy
cháopiec wykonuje prace ponad siáy, by zdobyü
pieniądze na bilet, ale nawet jak ma te pieniądze, to wszyscy go lekcewaĪą. Odnajduje siĊ
dopiero w druĪynie Hyundaya, gdzie „futbol
zaczyna siĊ z prawdziwymi fanami”.
Ciekawych rozwiązaĔ nie brakowaáo w innych krajach. Kibice, tym razem angielscy,
którzy niczym armia (co jest typowe dla sposobu zachowania angielskich fanów) pokonują kanaá La Manche i lądują we Francji, stając
siĊ bohaterami kampanii batoników Mars. Fani
z wysp w kampanii „Everyone`s Fanhansa“ odkrywają, Īe w niemieckich liniach mogą „lataü

M. Desbordes, Marketing and football. An international perspective, Burlington 2007.
Mistrzowska kampania Banku Zachodniego WBK, http://nowymarketing.pl/a/10173,mistrzowska-kampania
-banku-zachodniego-wbk?h=4536ec [dostĊp: 12.07.2016].
22
http://szczesliwesznurowki.pl/ [dostĊp: 05.07.2016].
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jak mistrzowie”23, co nawiązuje zarówno do
poziomu linii lotniczych, jak i tego, Īe Niemcy byli wówczas aktualnymi mistrzami Ğwiata.
Irlandczycy, znani w caáej Europie ze swojego
wspaniaáego dopingu, stali siĊ teĪ bohaterami
kampanii „Make a history”24 Three Ireland –
irlandzkiego operatora telefonii komórkowej
i sponsora kadry. Aby fani grali w reklamach
gáówną rolĊ, ich druĪyna nie musi wcale graü
na mistrzostwach. Znana z kreatywnych dziaáaĔ
reklamowych i czasem niedozwolonych, choüby podczas Euro 201225, Þrma bukmacherska
Paddy Power postanowiáa zaktywizowaü fanów
Szkocji, bo skoro nie mogą dopingowaü swoich, to nakáaniaáa ich, aby kibicowali tym, którzy grają przeciwko Anglii26. Zdaniem autora
jedną z najciekawszych kampanii reklamowych
byáa storytellingowa „It’s our time” przygotowana przez BBC Wales. Historia cháopca, który
przez caáe Īycie czeka na kolejny awans walijskiej druĪyny do imprezy rangi mistrzowskiej.
Cháopca, który staje siĊ w miĊdzyczasie mĊĪczyzną, ojcem, dziadkiem, aĪ wreszcie po 58
latach czeka go nagroda w postaci awansu ukochanej druĪyny do ME 201627. W postaci cháopca odnalazá siĊ z pewnoĞcią kaĪdy kibic Walii.
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Z kolei Volvo w swoich spotach pokazaáo, jak
odnieĞü sukces promocyjny, pokazując m.in.
klĊskĊ reprezentacji i koniec kariery najlepszego zawodnika28. Tylko na serwisie YouTube
dwie reklamy z udziaáem Zlatana Ibrahimovicia zostaáy w ciągu miesiąca obejrzane blisko
10 mln razy.
Kilka Þrm potraktowaáo kibiców jak rewolucjonistów, nawiązując w swoich kampaniach do
stylistyki i haseá rewolucji francuskiej „WolnoĞü,
RównoĞü, Braterstwo”. W reklamie „JeĞli Carlsberg robiáby rewolucjĊ” mieliĞmy gilotyny, które
co prawda nie Ğcinaáy gáów, ale zdejmowaáy kapsel z butelek. Twarz tej kampanii, piákarz Marcel
Desailly, dowiadując siĊ, Īe nie ma w sprzedaĪy
biletów na mecze, jednoczyá táumy i zbierając kibiców, szedá w pochodzie pod hasáami „WolnoĞü,
RównoĞü, Futbol”29. To hasáo i ta sama stylistyka
towarzyszyáy równieĪ spotom promującym Euro
na kanale BBC Sport30.
Orange prowadzący kampaniĊ pod hasáem
„Orange sponsors you”31 nawiązaá, choü trudno powiedzieü czy w sposób zamierzony, do
oskarĪanej w 2012 roku o ambush marketing
sieci sklepów Media Markt32, która gáosiáa „Nie
sponsorujemy mistrzostw. Sponsorujemy kibi-

Lufthansa „everyone’s fanhansa” by Kolle Rebbe, http://www.campaignlive.co.uk/article/lufthansa-everyones-fanhansa-kolle-rebbe/1394414 [dostĊp: 14.07.2016].
24
http://www.three.ie/football/ [dostĊp: 14.07.2016].
25
Afera majtkowa na Euro 2012, https://pl.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Afera-majtkowa-na-Euro-2012!_60942/ [dostĊp: 14.07.2016].
26
Ad of the day: Paddy Power gives Scots something to cheer about in Þrst Euro 2016 ad, http://www.thedrum.com/news/2016/05/27/ad-day-paddy-power-gives-scots-something-cheer-about-Þrst-euro-2016-ad [dostĊp:
13.07.2016].
27
BBC Wales Euro 2016 trailer: It’s our time, http://www.bbc.com/sport/football/36268160 [dostĊp:
28.06.2016].
28
Volvo | Made by Sweden with Zlatan Ibrahimoviü, http://www.thedrum.com/proÞle/project/244859/volvomade-sweden-zlatan-ibrahimovi [dostĊp: 13.07.2016].
29
Marcel Desailly stars in brilliant Carlsberg Euro 2016 ad, http://www.goal.com/en/news/19192/carlsberg/2016/05/17/23597112/marcel-desailly-stars-in-brilliant-carlsberg-euro-2016-ad [dostĊp: 13.07.2016].
30
Euro 2016 trail: Liberte, Egalite, Foote, http://www.bbc.com/sport/football/36346338 [dostĊp:
13.07.2016].
31
The Top 10 Commercials from Euro 20016, http://www.doz.com/media/top-commercials-euro-2016-ads
[dostĊp: 10.07.2016].
32
Ambush marketing – czy UEFA ma wyáącznoĞü na skojarzenia z EURO 2012?, http://praworeklamy.blogspot.com/2012/05/ambush-marketing-czy-uefa-ma-wyacznosc.html [dostĊp: 11.07.2016].
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ców”. Jednak to nie hasáo stanowiáo o wyjątkowoĞci kampanii, ale najbardziej spektakularna
akcja Orange, który przygotowaá europejską
zabawĊ. W niej kibice druĪyn walczących na
boisku mogli rywalizowaü w internecie i podĞwietliü wieĪĊ Eifßa w kolorach swojej ßagi
narodowej33. Firma ze swoją akcją wpisywaáa
siĊ w dostarczanie kibicom emocjonalnych beneÞtów. DziĊki niej nawet przegrani na boisku
mogli poczuü siĊ zwyciĊzcami w ogólnoeuropejskiej rywalizacji kibiców.
Choü dowodów zaangaĪowania kibiców nie
brakuje (np. wpisami w social mediach potraÞą podĞwietliü wieĪĊ Eifßa), Þrmy starają siĊ
daü im równieĪ coĞ konkretnego. Kibic zresztą
oczekuje czegoĞ wiĊcej. Dlatego praktycznie
wszyscy sponsorzy Euro niejako obowiązkowo
organizują dla fanów konkursy, w których moĪna wygraü bilety i gadĪety piákarskie. Bilety
w organizowanych w mediach zabawach moĪna byáo dostaü m.in. z Carlsbergiem, Coca-Colą
(m.in. wraz z Biedronką i RMF FM), Orange,
Hyundayem, McDonaldsem. Z siecią fast foodów moĪna byáo równieĪ wygraü uczestnictwo
w DzieciĊcej Eskorcie, czyli grupie dzieci asystujących piákarzom wychodzącym na boisko.
Ambientową formą wygrywania biletów byáa
kampania „Your seat for Euro seat” Carlsberga, w której popularny ekspert piákarski Chris
Kamara, ucharakteryzowany na starszą osobĊ,
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rozdawaá bilety tym, którzy ustąpili mu miejsca
w londyĔskim metrze. W drugiej odsáonie akcji
przechodnie byli pytani o to, czy są w stanie poĞwiĊciü 90 minut dla swojego kraju. JeĞli odpowiadali twierdząco, wówczas równieĪ otrzymywali bilety na mecz reprezentacji Anglii34.

Na granicy ambush marketingu
Wygraü, choü nie bilety, moĪna byáo równieĪ
w kampaniach promocyjnych Þrm niesponsorujących Euro. W loterii Carrefoura nagrodami
byáy gadĪety do kibicowania, a Media Markt
w promocji „Kibicuj naszym i odbierz kasĊ”
obiecywaá zwrot Ğrodków za towary zakupione w czasie promocji, jeĞli Polska awansuje do
póáÞnaáu35. Mimo Īe to siĊ nie udaáo, to jednak
Þrma, pozytywnie zaskakując klientów, nagrodziáa ich bonami o wartoĞci 20 proc. zakupów36.
Promocje cenowe miaáa równieĪ sieü sklepów
Piotr i Paweá w kampanii „Nic siĊ nie staáo”
i Euro RTV AGD w akcji „Vive la Pologne”.
Alior Bank i Credit Agricole wprowadziáy do
oferty lokaty, których oprocentowanie zaleĪaáo
od liczby goli strzelonych przez biaáo-czerwonych. Swoje oferty mieli równieĪ m.in. operatorzy telefonii komórkowej37, developerzy
(Central Park Ursynów), producenci piwa (Tyskie, Lech), wĊdlin (Sokoáów), a nawet sáodkich
batoników Kit Kat i GrzeĞki. Trudno jednak
mówiü w kaĪdym z tych przypadków jedno-

Case study Orange podczas Euro 2012 na http://edossiers.orange.com/pdfs/orange-euro2016-en/dp_orange_euro2016_en_full.pdf [dostĊp: 12.07.2016].
34
Euro 2016 campaign round-up: Brands shoot for footballing glory, http://www.campaignlive.co.uk/ article/1393869/euro-2016-campaign-round-up-brands-shoot-footballing-glory# [dostĊp: 12.07.2016].
35
W czasie mistrzostw Ğwiata w 2014 roku w sklepach Media Markt trwaáa promocja pod hasáem „Ustrzel
darmowe zakupy”, zob. Sukcesy piákarzy w Euro 2016 wpáywają na promocje Media Marktu, Piotra i Pawáa,
Credit Agricole i Alior Banku, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sukcesy-pilkarzy-w-euro-2016-wplywajana-promocje-media-marktu-piotra-i-pawla-credit-agricole-i-alior-banku [dostĊp: 12.07.2016].
36
Media Markt: Po awansie do póáÞnaáu mieli zwracaü za zakupy, ale teraz teĪ nagrodzą klientów, http://
next.gazeta.pl/next/7,151003,20336792,bardzo-mily-gest-media-markt-po-awansie-do-polÞnalu-mieli.html#BoxBizImg [dostĊp: 14.07.2016].
37
Orange i T-Mobile z darmowym pakietami internetu mobilnego z okazji Euro 2016, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/orange-i-t-mobile-z-darmowym-pakietami-internetu-mobilnego-z-okazji-euro-2016 [dostĊp:
14.07.2016].

Jarosáaw KoĔczak

134
znacznie o ambush marketingu, choü pewne
jego cechy moĪna byáo znaleĨü w kaĪdej z tych
akcji. Firmy nie podszywaáy siĊ bowiem pod
sponsorów, nie udawaáy związków z imprezą,
a jedynie wykorzystywaáy motywy piákarskie
(piáki, boisko, hasáa znane na stadionach), narodowe (ßagi) i emocje. Sytuacja przypomina
reklamy w okresie poprzedzającym ĞwiĊta BoĪego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Tylko tu
choinki i bombki, a póĨniej pisanki i kurczaczki byáy zastĊpowane przez motywy piákarskie.
Firmy akcentują te emocje i elementy wizualne
(jak biaáo-czerwony szalik na szyi Īyrafy w komunikacji mBanku), którymi Īyją ich klienci,
a skoro Īyją piáką noĪną, to w swojej komunikacji nawiązują zwyczajowo do niej.
DystrybucjĊ materiaáów reklamowych, tzw.
gadĪetów, przygotowaá równieĪ gáówny sponsor reprezentacji piákarskiej, Lotos, oferując na
swoich stacjach szczĊĞliwe sznurówki. NowoĞcią na stacjach Orlenu byáo to, Īe klient nie musiaá nic kupowaü, by otrzymaü od Þrmy naklejki
typu ”Nie trąb. KibicujĊ”, „Czekam na zielone.
KibicujĊ”, „JadĊ na urlop. KibicujĊ”38 etc. i ßagi „Reprezentacja kibiców” od wspóápracującego z Þrmą radia Zet39. NajwiĊcej zaoferowaá
warzony m.in. w Walii Budweiser, który po
nieoczekiwanym zwyciĊstwie Walii nad Belgią
i awansie do póáÞnaáu rozdawaá piwo za darmo
wszystkim dorosáym Walijczykom. Wystarczyáo wymieniü vouchery dystrybuowane w prasie
lub zarejestrowaü siĊ na specjalnej witrynie www.
freebudforeveryoneinwales, aby wymieniü je na
piwo w sieciach supermarketów, a w Cardiff –
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równieĪ w wybranych pubach40. Wyjątkowej
promocji towarzyszyáa kampania z Īartobliwą
odpowiedzią na pytanie „Co robią Brytyjczycy
w pubie?”, gdzie Budweiser odpowiadaá „Anglik, Szkot i Irlandczyk idą do baru, aby… oglądaü Walijczyków”.

Podsumowanie
Euro 2016 nie miaáo w Polsce gáoĞnych
spraw dotyczących ambush marketingu, jak to
miaáo miejsce chociaĪby podczas Euro 2012,
gdzie oskarĪano o takie dziaáania m.in. Tyskie,
Media Markt, Orlen czy Burger King41. Choü
kaĪda z tych Þrm prezentowaáa akcje oparte na
piáce noĪnej równieĪ w 2016 roku, to jednak
wydaje siĊ, Īe z uwagi na fakt, Īe mistrzostwa
byáy we Francji, a nie w Polsce, mniejsze byáy
teĪ emocje sponsorów. Na boiskach nie byáo
równieĪ tak spektakularnych akcji, jak gest duĔskiego napastnika Nicklasa Bendtnera, który
z radoĞci po strzeleniu bramki pokazaá bieliznĊ
Paddy Power (Þrma bukmacherska)42. Z uwagi
na biernoĞü francuskich sáuĪb porządkowych
nie byáo teĪ spektakularnych akcji rozbierania
kibiców ze strojów reklamujących sponsorów,
tak jak podczas Mĝ 2006 w Niemczech czy Mĝ
2010 w RPA. DuĪe logotypy na ubraniach kibiców są doskonale widoczne podczas transmisji,
dlatego moĪna byáo zauwaĪyü wielu np. Wáochów w czapeczkach z napisem Perroni (marka
piwa).
W 2016 roku dziaáania ambush marketingowe lub bĊdące na ich granicy coraz czĊĞciej
byáy prezentowane w internecie. Przykáadem
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Komunikacja sponsoringowa oraz ambush marketing podczas Euro 2016
byáa kampania viralowa Durex, gdzie na tle
stadionu piákarskiego i ßag druĪyn biorących
udziaá w meczu pojawiaáy siĊ hasáa nawiązujące do produktu i meczu. Przed spotkaniem
Polaków z Irlandią Póánocną byáo to „FazĊ
grupową czas zacząü”, z Ukrainą – „Zgrajcie
siĊ po sąsiedzku”, z Portugalią – „Panowie nie
pĊkajcie”43. To, Īe podszywające siĊ pod sponsorów dziaáania przenoszą siĊ do internetu pokazaá teĪ przykáad sieci sklepów Iceland, tweetując z hashtagiem #ComeonIceland. Z uwagi
na olbrzymią popularnoĞü Islandii przyniosáo
to Þrmie wymierne korzyĞci kojarzenia siĊ
z marką zespoáu bĊdącego najwiĊkszą rewelacją ME 201644. Tweetowanie jako formĊ zaistnienia przy imprezie stosowaá równieĪ Paddy
Power, który informowaá o najciekawszych
wydarzeniach podczas mistrzostw. Wyniki,
jakie uzyskiwaáy te Þrmy, skáaniaáy komentatorów do opinii, Īe w sieci sponsorzy przegrali
z ambush marketingiem45.
Mistrzostwa Europy są na tyle powaĪną imprezą, w której komunikacjĊ są zaangaĪowane
setki duĪych Þrm, Īe trudno w krótkim artykule
przedstawiü i opisaü caáe spektrum dziaáaĔ komunikacyjnych zarówno sponsorów, jak i Þrm
niezwiązanych z imprezą. Tendencje zaobserwowane przez autora podczas ostatnich, jak
i poprzednich Mistrzostw Europy i Mistrzostw
ĝwiata pokazują, Īe aby byü rozpoznawalnym,
konieczna jest dáugofalowa komunikacja sponsoringu marki lub konsekwentne wykorzystywanie w komunikacji gwiazd futbolu. Budowa
związków z piáką noĪną, w której szum informacyjny reklamodawców jest najwiĊkszy, trwa
lata, a samo zatrudnienie celebrytów czy najlepszych piákarzy nie gwarantuje w krótkiej per-
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spektywie sukcesu, jeĞli kibice nie áączą Þrmy
ze swoją dyscypliną. Coraz bardziej widoczne
jest opieranie swojej komunikacji na kibicach,
wrĊcz ich aÞrmacja oraz budowanie uniwersalnych historii, w których moĪe siĊ przejrzeü kaĪdy fan piáki noĪnej.
Sponsorzy, walcząc od lat z Þrmami niemającymi praw, a reklamującymi siĊ przy imprezach, muszą coraz bardziej uwaĪaü na dziaáania
w internecie, zwáaszcza w mediach spoáecznoĞciowych. Dobry koncept kreatywny i nawet
minimalistyczna kampania mogą przynieĞü zaangaĪowanie fanów, którzy sami nieĞwiadomie
bĊdą promowaü markĊ uprawiającą ambush
marketing. Powodzenie dziaáaĔ tych ostatnich
moĪe zniechĊciü czĊĞü Þrm do inwestowania
w sponsoring, z powodu z roku na rok rosnących sum, co doprowadziáoby do przewartoĞciowania rynku. Z uwagi na to, Īe ambush
marketing bardzo trudno udowodniü, duĪą rolĊ
moĪe peániü edukacja i wypracowanie branĪowych norm etycznych, które z pewnoĞcią nie
wszyscy zaakceptują, ale przynajmniej zrobią
to znaczący gracze rynkowi, dla których przyzwoita reputacja ma zasadnicze znaczenie.
Kolejne Mistrzostwa Europy w 2020 roku
odbĊdą siĊ w nowej formule organizacyjnej. Piákarze bĊdą grali jednoczeĞnie w wielu krajach.
To spowoduje m.in. wiĊksze oĪywienie wĞród
graczy biznesowych zainteresowanych komunikacją nie tylko na rynku ogólnoeuropejskim,
ale równieĪ na rynkach lokalnych. BĊdzie ich
wiĊc znacznie wiĊcej, ale tylko nieliczni z nich
zostaną sponsorami mistrzostw. Wygrają ci,
którzy bĊdą potraÞli zaangaĪowaü fanów i zbudowaü wokóá imprezy historie, w której bĊdzie
mógá siĊ przejrzeü niemal kaĪdy kibic. Inne wy-
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zwania to obrona przed ambush marketingiem,
przede wszystkim w internecie. Zdaniem autora to
zjawisko bĊdzie narastaü, stając siĊ trudniejsze do
zahamowania niĪ dotychczas stosowane formy.
BĊdzie teĪ áatwiej dostĊpne nawet dla mniejszych
Þrm, które – jeĞli niedrogim kosztem wciągną
w zabawĊ kibiców – mogą zyskaü rozpoznawal-
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noĞü. Ograniczenia prawne raczej nie bĊdą nadąĪaáy za rzeczywistoĞcią. Sponsorzy powinni wiĊc
koncentrowaü siĊ dáugofalowej, spójnej polityce
sponsoringowej i opowiadaniu wáasnej niepowtarzalnej historii sponsoringu, która pozwoli marce
wyróĪniü siĊ na boisku, na którym z roku na rok
pojawia siĊ coraz wiĊcej graczy…

