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SPONSORING W PRAKTYCE 

Sponsoring czy reklama? 

Sponsoring i reklama to dwie najczęściej stosowane formy promocji. W teorii 
oba pojęcia są dosyć jasno zdefiniowane. W praktyce pojawiają się jednak pewne 
problemy z jednoznacznym zakwalifikowaniem podejmowanych przez firmy 
działań do jednej lub drugiej kategorii. Konkurencja zmusza firmy do prowadze-
nia w obszarze marketingu różnorodnych przedsięwzięć promocyjnych. Promocja 
rozumiana jako pozacenowa forma konkurencji, uprawiana systematycznie w celu 
realnego zwiększenia udziału firmy w rynku, bywa bardzo skutecznym orężem 
w rywalizacji pomiędzy firmami, prowadzącym często do uzyskania nawet 
wyraźnej przewagi konkurencyjnej. 

Problem wyboru pomiędzy reklamą a sponsoringiem będzie rozpatrywany 
tutaj w kontekście firm małych i średnich. Ich cechą jest zazwyczaj to, że nie dys-
ponują na te cele znaczącymi budżetami. Wybór między reklamą, a sponsorin-
giem często bywa w takim przypadku rzeczą drugorzędną. Decydowanie się w 
takiej sytuacji na jedną z tych dwóch form promocji na etapie planowania przed-
sięwzięć jest przede wszystkim rezultatem celu, jaki stawia sobie firma. A cele te 
bywają zazwyczaj najprostsze i sprowadzają się do skutecznego dotarcia do sze-
rokich mas odbiorców z przesłaniem reklamowym, zawierającym wizerunek marki 
produktu, jego charakterystykę oraz logo firmy. W rezultacie takich działań nas-
tępuje uzasadnione oczekiwanie nakłonienia jak największej ilości potencjalnych 
klientów do wyboru tego, a nie innego produktu lub usługi. W przypadku firm 
małych i średnich wspomniany wybór formy promocji jest szczególnie istotny 
i w o wiele większym stopniu poddany kryterium kosztowemu. Można wręcz 
w takich przypadkach mówić o substycyjności tych dwóch form wobec siebie. 

Alianse w promocji - forma optymalizacji kosztów 

Problem minimalizowania kosztów z jednoczesnym dążeniem do osiągnięcia 
maksymalnych efektów nie dotyczy tylko firm małych lub dużych. Zarówno 
w przypadku tych pierwszych, jak i tych drugich, jest przejawem ekonomicz-
nego, przez to profesjonalnego podejścia do problemu. W przypadku firm małych 
i średnich problem ten może jednak bardziej zyskiwać na znaczeniu. Firmy takie 
znacznie częściej stają wobec bariery kosztowej dostępu do określonych środków 
masowego przekazu. W odróżnieniu od nich, firmy duże nie napotykając takich 
barier, skupiają się zazwyczaj na ustalaniu efektywnych proporcji pomiędzy tymi 
środkami (miksu), dążąc w ten sposób do uzyskania maksymalnie skutecznego 
przekazu. 
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Alians oznacza wspólne ponoszenie kosztów przez dwie lub kilka firm, 
reprezentujących te same lub też zupełnie różne branże. Tworzenie aliansu nie 
może być mechaniczne. Towarzyszy mu zazwyczaj konkretny kontekst, 
pozwalający jasno określić korzyści, przewidywane dla wszystkich jego uczestni-
ków. Rodzajem takiego aliansu jest alians komplementarny. Polega on na stworze-
niu fabuły promocyjnej, w której prezentowane produkty pozostają w pewnym 
logicznym związku; jego istotą jest bardzo prawdopodobny fakt, że nabywca jed-
nego z nich może stać się jednocześnie nabywcą tego drugiego. Klasycznym 
przykładem aliansu komplementarnego jest alians łączący dealera samochodów 
osobowych, firmę ubezpieczeniową, bank kredytowy, producenta olejów, ogu-
mienia itp. Posiadanie samochodu sprawia, że jego właściciel staje się prawie 
automatycznie nabywcą wielu dóbr i usług komplementarnych w stosunku do 
auta. To z kolei daje poszczególnym firmom reprezentujących wymienione 
branże możliwość wspólnego rekomendowania i kreowania wspólnej oferty. 
Pakiety produktowe lub usługowe stały się na rynku bardzo popularną i skute-
czną formą nie tylko sprzedaży, ale także promocji. 

Przykład sponsoringu telewizyjnego 

Koszt wyprodukowania i wyemitowania spotu reklamowego w telewizji 
o ogólnopolskim zasięgu wymaga znacznych nakładów, którymi nie dysponują 
firmy małe i średnie. Emisja spotu reklamowego pomiędzy stałymi pozycjami 
ramówki programowej nie zawsze gwarantuje skuteczne dotarcie do zaplano-
wanego segmentu widzów (mowa o telewizji publicznej, w której nie dopuszcza 
się emisji reklam w trakcie trwania programu). Forma sponsoringu pozwala 
w tym przypadku osiągnąć o wiele większe korzyści i, co najważniejsze, nie wyma-
ga wielkich nakładów, jak w przypadku emisji spotów. 

Prześledźmy i przeanalizujmy w pewnym skrócie atrakcyjność sponsoringu 
telewizyjnego na konkretnym przykładzie firmy, która zdecydowała się na jego 
realizację. Omawiany przykład dotyczy firmy Carcom, dealera samochodów marki 
Alfa Romeo. 

Sytuacja wyjściowa 
Globalną reklamą marki Alfa Romeo zajmuje się koncern Fiat. Dealer Carcom 

jest lokalnym, warszawskim dealerem, jednym z kilkunastu w Polsce i jednym 
z dwóch w Warszawie. W firmie podjęto decyzję o wykorzystaniu największego 
środka masowego komunikowania się, jakim jest telewizja publiczna. Ze względu 
na charakter marki, zdecydowano o wyborze programu 2 TVE Od samego 
początku dział marketingu firmy miał świadomość, że ogólnopolski zasięg pro-
gramu przewyższa w sposób zasadniczy rozmiar lokalnego rynku, na którym 
działa dealer, W praktyce może to oznaczać, że skutecznie odebrany komunikat 
reklamujący samochód Alfa Romeo 156 np. przez widza w Szczecinie spowoduje, 
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że jego ewentualna* decyzja o zakupie tego samochodu zrealizowana będzie u 
dealera szczecińskiego tej marki. Mimo to zdecydowano się na podjęcie takiego 
działania, zakładając, że prestiż stołecznego i zarazem największego dealera w 
Polsce skłoni do zakupu w tej właśnie firmie, niezależnie od miejsca zamieszka-
nia. Fakt ten wykorzystano jednak do podjęcia rozmów z centralą Fiata, na temat 
jego uczestniczenia w kosztach przedsięwzięcia, właśnie ze względu na zasięg 
promocji. Rozmowy zakończyły się pełnym powodzeniem. Fiat uznał za zasadne 
wsparcie inicjatywy lokalnego dealera dla zademonstrowania pozytywnego wize-
runku marki Alfa Romeo w całym kraju. Porozumienie to miało właśnie charakter 
aliansu, wprawdzie nie komplementarnego, ale będącego skutkiem wspólnoty 
przewidywanych korzyści handlowych. 

Wybór najkorzystniejszego rodzaju sponsoringu 
Zakres sponsoringu w ramach przewidzianych przez Biuro Reklamy TVP 

daje spore możliwości wyboru. Ostatecznie zdecydowano się na sponsorowa-
nie świątecznego wydania konkursu audiotele, do którego firma ufundowała 
główną nagrodą w postaci samochodu Alfa Romeo 156, zdobywcy prestiżowego 
tytułu samochodu roku 1998 w Europie. Wartość całkowitą sponsoringu określała 
suma wartości samochodu, jego ubezpieczenia i podatku. Ekwiwalentem tej 
wartości miał być czas i sposób emisji zapowiedzi konkursu, podczas których 
prezentowano samochód wraz z logo dealera. Sponsorowanie takiej audycji dało 
dealerowi dodatkowy atut, a mianowicie możliwość wpływania na ważne z jego 
punktu widzenia elementy prezentacji samochodu, których nigdy nie byłaby 
w stanie spełnić tradycyjna reklama. W tej kwestii wynegocjowano z Biurem 
Reklamy TVP następujące ważne szczegóły prezentacji: udział w losowaniu samo-
chodu znanej i popularnej prezenterki, obecność podczas ceremonii losowania 
w studio głównej wygranej, czyli samochodu Alfa Romeo 156 oraz udział w loso-
waniu przedstawiciela firmy. Poza tym sponsor miał wpływ na ustalanie tema-
tyki konkursu. Fakt, że w czasie świąt telewizja miała emitować bardzo oczekiwa-
ny koncert z udziałem światowej sławy tenora Jose Carerasa oraz Edyty Górniak 
sprawił, że dwa pytania konkursowe dotyczyły bezpośrednio tego wydarzenia, 
tworząc doskonałe środowisko i klimat dla prezentowania prestiżowej marki. 
Dzięki możliwości uwzględnienia takich elementów osiągnięto wiele konkretnych, 
dodatkowych i wręcz spektakularnych korzyści. Dla przykładu: fakt przywie-
zienia samochodu do studia telewizyjnego sprawił, że wieść o tym, iż na terenie 
telewizji znajduje się egzemplarz nieznanego jeszcze szerokiej publiczności mo-
delu auta obiegła lotem błyskawicy cały gmach, gromadząc wkrótce nieprzebrane 
tłumy osób, chcących skorzystać z okazji zapoznania się z nim. Zważywszy, że 
wiele z tych osób to osoby publiczne, można było założyć, jako następstwo swoistej 
wewnętrznej prezentacji, sprowokowanie naturalnej skłonność do przekazywa-
nia przez te osoby pozytywnego obrazu produktu. Formuła audiotele wymaga 
zawsze realizacji programu w systemie „na żywo". Stąd obecność znanej 
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prezenterki, przez sam fakt prowadzenia formalne] procedury losowania, tworzy 
dla widza pozytywne skojarzenia popularnej osoby z atrakcyjnym samochodem. 

Efekty uzyskane przez firmę polwierdziły słuszność wyboru formy promocji, 
jaką był sponsoring konkursu. Uzyskanie tego poziomu efektów poprzez realiza-
cję klasycznej reklamy byłoby nierealne. Koszty takiej reklamy byłyby w zasa-
dzie poza zasięgiem finansowych możliwości firmy, stanowiąc, o czym wspom-
inano, klasyczną barierę medialną. Wystarczy tylko wspomnieć o takich kwes-
tiach, jak koszt wynajęcia studia czy zaangażowanie do reklamy znanej osoby. W 
tym przypadku koszty takie praktycznie nie wystąpiły, o czym przesądziła sama 
forma promocji. 

Zakończenie 

Wątpliwości dotyczące stosowania reklamy czy sponsoringu trzeba rozpatry-
wać za każdym razem w konkretnym przypadku. Decydując się na jakąkolwiek 
formę promocji, firmy i tak (zwłaszcza te małe i średnie) myślą przede wszystkim 
o jej efektach reklamowych. Finezyjne kreowanie wizerunku marki lub firmy przy 
zastosowaniu całego spektrum form promocji charakteryzuje firmy o bardzo 
zasobnym budżecie. Cel jednak pozostaje ten sam - osiągnięcie najlepszego efek-
tu reklamowego, a przez to zwiększenie sprzedaży. 

Przy okazji tych rozważań, pozostawiając na boku możliwe polemiki co do 
definicji sponsoringu oraz istoty jego stosowania, warto zwrócić uwagę na pe-
wien ważny aspekt substytucji sponsoringu wobec reklamy. Otóż odbiorca przeka-
zu reklamowego rzadko zdaje sobie sprawę z subtelności zastosowanych przez 
firmę środków oddziaływania. Odbiera wrażenia globalne, oparte na pewnych 
obiegowych sądach i wyobrażeniach. Reklamowy przekaz telewizyjny zawsze 
kojarzy się z przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Widza, a tym samym i ewen-
tualnego konsumenta, nie interesuje rzeczywisty poziom nakładów na promocję 
konkretnego produktu bądź firmy. Telewizja, ze względu na zasięg i atrakcyjność 
przekazu, postrzegana jest powszechnie jako najdroższe w tym względzie me-
dium. Fakt, że dana firma korzysta z niego jest sam w sobie nobilitujący. Nie należy 
również zapominać o tym, że obserwatorami naszej reklamy są także firmy 
konkurencyjne. Fachowość i poufność negocjacji w mediach może w rezultacie 
sprawić, że ostateczny efekt rynkowy zrealizowanej formy promocji zrobił 
o wiele większe wrażenie, niż mogłyby na to wskazywać poniesione koszty. 

(opr. Krzysztof Marciniak, Firma CARCOM) 


