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Wstęp
Współcześnie dostęp kibiców do klubu jes t łatwiejszy niż kiedykolwiek, ale i ich wy
magania są także najwyższe w historii. Fani nie oczekują już tylko tego, aby ich klub 
odnosił sukcesy sportowe, lecz pragną być częścią codziennych wydarzeń związa
nych z ulubioną drużyną [Ioakimidis 2010]. Dlatego też odpowiednia komunikacja 
z kibicem staje się tak ważną częścią funkcjonowania klubów sportowych, a ideal
nym narzędziem umożliwiającym ten proces są kanały social media.

Celem pracy je s t identyfikacja najbardziej angażujących treści publikowanych 
przez kluby piłkarskiej Ekstraklasy na Instagramie w pierwszym kwartale 2 0 1 7  roku. 
Analizie poddano kluby piłkarskie występujące w rozgrywkach Ekstraklasy w sezo
nie 2 0 1 6 /2 0 1 7 . Porównano, przy pomocy średnich, zaangażowanie kibiców w posty 
o tematyce sportowej, marketingowej, charytatywnej i innej, a obliczając współczyn
nik zmienności sprawdzono zróżnicowanie tej aktywności pomiędzy klubami oraz 
wyróżnionymi kategoriami treści.

Pracę można podzielić na dwie główne części. W  pierwszej prowadzono rozważa
nia na tem at istoty komunikacji marketingowej, sposobów pomiaru zaangażowania 
w mediach społecznościowych oraz specyfiki portalu Instagram. W  drugiej części 
przeprowadzono analizę treści publikowanych przez kluby we wspomnianym m e
dium w pierwszym kwartale 2 0 1 7  roku. Praca kończy się wnioskami wyciągniętymi 
z tej analizy.

Przegląd literatury
Specyfika komunikacji na rynku sportowym
Marketing organizacji sportowych utożsamiany je s t z działaniami zmierzającymi do 
wytworzenia i promocji produktu sportowego [Grabińska i Nessel 2016]. Podsta-
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wową aktywnością w tym względzie jest komunikacja podkreślająca zalety drużyny 
bądź organizacji, która spowoduje dotarcie do nowych grup docelowych (widzów) 
oraz sponsorów. Komunikacja marketingowa to jeden z nielicznych elementów dzia-
łań podmiotu widoczny dla otoczenia, utożsamiany z pozytywnym, oczekiwanym 
i pożądanym procesem przekazywania informacji [Gębarowski 2007]. W dobie In-
ternetu stanowi obszar nie tylko informowania, kształtowania potrzeb nabywców 
i skłaniania ich do kupna produktu sportowego, ale również zbierania informacji 
z rynku o potrzebach nabywców (kibiców). Przez politykę komunikacji marketingo-
wej kształtuje się również wizerunek organizacji sportowej i produktu oraz dąży się 
do zdobycia przewagi nad konkurentami [Miotk 2013]. 

Zjawiska globalizacji i komercjalizacji  sportu w ostatnich latach stały się istot-
nym bodźcem zmian w funkcjonowaniu klubów sportowych. Powstanie wirtualne-
go środowiska i nowych mediów w sposób znaczący wpłynęło na budowanie relacji 
pomiędzy klubem sportowym a jego interesariuszami oferując wzmocnienie działań 
komunikacyjnych [Bachnik i Szumniak-Samolej 2015]. Zainteresowani klubem ocze-
kują, że staną się czymś więcej niż zwykłymi kibicami, liczą na to, że będą „obywa-
telami” klubu, uczestniczącymi w jego codziennym życiu przyczyniając się do jego 
rozwoju. Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z użytkowania Internetu, wydaje się, 
że jest to odpowiednie medium promocyjne dla wielu przedsięwzięć związanych ze 
sportem. Obecne wykorzystanie komunikacji online to potężne narzędzie marketin-
gowe, które pomaga klubom w  osiągnięciu zamierzonych celów. 

Obecnie najlepszym sposobem zaangażowania się w życie klubu, oprócz uczest-
nictwa w meczach, jest aktywność w mediach społecznościowych – miejscu wymiany 
informacji między aktywnymi użytkownikami. Fundamentem każdego profilu w tym 
środowisku powinna być jasna i spójna strategia dotycząca kompleksowej obecności 
klubu w Internecie [Evans 2011]. Piłkarskie media społecznościowe szybko stały się 
dla fanów głównym źródłem najświeższych informacji na temat ulubionych drużyn, 
rynku transferowego oraz życia codziennego piłkarzy [www.sportowefakty.pl 2017]. 
Profile klubów piłkarskich wypełniane są zarówno treściami informacyjnymi, jak 
i rozrywkowymi. Często jednak treści te mają mieszany charakter, ich przekaz łączy 
informację i rozrywkę tworząc w ten sposób tzw. zjawisko infotainmentu w piłkar-
skich social media [Dąbrowska-Cendrowska 2015]. Kolejnym widocznym zjawiskiem 
jest detainment, czyli  zbieranie ogromnej ilości danych na temat nadchodzącego 
spotkania i angażowanie w ten sposób odbiorcy budując przedmeczowe napięcie 
oraz uatrakcyjniając zapowiedzi [www.knm.uksw.edu.pl 2017].

Kluby wciąż rozwijają swoją obecność w mediach społecznościowych, kieru-
jąc przekaz nie tylko do kibiców znajdujących się w danej chwili na stadionie, ale 
do wszystkich z całego świata. Treści tworzone przez użytkowników (z ang. – user 
generated content) mają jeszcze wzbogacić przekaz, który dystrybuowany jest ka-
nałem społecznościowym. W tym celu generuje się odpowiednie hashtagi (#), czyli 
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słowa kluczowe, mające zbierać strumień wiadomości i skupiać go wokół propono-
wanych tematów. Poprzez odpowiednio zrealizowany plan obecności w social media 
kluby sportowe pozwalają na wielowątkową komunikację z fanami. Badania wykaza-
ły, że media społecznościowe pomagają w polepszeniu relacji przez poprawę wiedzy 
o kliencie, efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz zastosowanie platformy do 
dialogu „jeden na jeden” z kibicem [Abeza i in. 2013].

Istota zaangażowania w mediach społecznościowych
Ważną część działań organizacji w mediach społecznościowych stanowi pomiar za-
sięgu tworzonych treści i zaangażowania odbiorców. Zasięg jest to liczba obserwują-
cych, subskrybentów bądź polubień profilu. Pokazuje on do ilu osób docierają treści 
publikowane przez profil [www.sotrender.com 2015]. Zaangażowanie opiera się na 
założeniu dwustronnej komunikacji i oznacza każdą reakcję na post czyli: napisa-
nie komentarza, polubienie, podanie treści dalej lub wystawienie jej oceny. Dzięki 
wymianie informacji wzmacnia się wzajemne zaufanie wśród osób odwiedzających 
profil [www.mobiltery.com 2017]. 

Poziom zaangażowania fanów można określić za pomocą wskaźnika zaangażo-
wania ER będącego ilorazem pomiędzy sumą reakcji, komentarzy i polubień komen-
tarzy, a liczbą fanów odwiedzających profil w danym dniu [www.NapoleonCat.com 
2011]. Analiza tego wskaźnika pozwala sprawdzić odzew użytkowników na wpis 
i dostosować przyszłe publikowane treści do oczekiwań odbiorców. Z powodu algo-
rytmów obsługujących portale społecznościowe większa liczba aktywności pozwala 
na zwiększenie zasięgu i niemal gwarantuje, że treść zobaczy ktoś spoza grona osób 
dotychczas obserwujących profil. 

Wnikliwa analiza zaangażowania pozwala ponadto na dostrzeżenie obszarów 
marketingowych wymagających poprawy bądź całkowitej modyfikacji. Wagę tego 
działania podkreślają De Beer i Stander [2016], według których aktywność kibiców 
w kanałach społecznościowych klubu ma pozytywny wpływ na tolerancję złych wy-
ników przez fanów, zwiększenie ich obecności na stadionie oraz pobudzenie chęci 
wydawania pieniędzy na klubowe gadżety. Dalej, jak pokazuje Dima [2015], sukcesy 
sportowe zwiększają zasięgi klubowych kanałów w mediach społecznościowych, a to 
z kolei skorelowane jest z zyskiem osiąganym przez kluby.

Marketingowe wykorzystanie Instagrama
W cieniu najpopularniejszych mediów społecznościowych, w tym Facebooka 
(15 milionów użytkowników w Polsce) i Twittera (4 miliony), pozostaje Instagram 
(2,6 miliona). Tymczasem, według badania przeprowadzonego przez firmę Forrester 
Research, jest on najskuteczniejszą platformą do angażowania uwagi klientów spo-
śród wszystkich portali społecznościowych, generując 58 razy większe zaangażowa-
nie niż Facebook [www.retailnet.pl 2017]. Instagram jest specyficznym portalem, 
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gdyż można tam udostępniać jedynie zdjęcia i filmy. Nie posiada on opcji pojedyncze-
go wpisu tekstowego bez uzupełnienia go multimediami. Codziennie na Instagram 
trafia 70 milionów nowych zdjęć i filmów [www.retailnet.pl 2017]. 

W 2016 roku najpopularniejszym polskim profilem było konto piłkarza Roberta 
Lewandowskiego [www.napoleoncat.pl 2017]. Obecnie swoje witryny posiadają tam 
wszystkie spośród szesnastu klubów piłkarskiej Ekstraklasy. Jako pierwsza zdecydo-
wała się na to Legia Warszawa, która swój profil utworzyła w kwietniu 2013 roku. 
Niedługo później swoje konta założyły Lechia Gdańsk i Lech Poznań. Klubem o naj-
młodszym stażu jest Termalica, gdyż pierwszy post opublikowała na początku lutego 
2017 roku. Mimo to polskie kluby nie są zbyt aktywne na Instagramie. W badanym 
okresie (pierwszy kwartał 2017 roku) tylko siedem z nich udostępniało średnio jed-
no zdjęcie/wideo dziennie. Może to się wiązać z relatywnie małym zasięgiem ich 
profili. Nawet najlepszej pod względem obserwujących Legii Warszawa dużo braku-
je do czołowej 100 polskiego Instagrama. Raport Instagram Trends Kwiecień 2017 
plasuje Legię dopiero na osiemnastym miejscu wśród profili o tematyce sportowej. 
Jednocześnie jest to pierwsze miejsce wśród klubów sportowych w Polsce. 

Cel i metoda badawcza
Celem artykułu jest zbadanie jakiego rodzaju treści publikowane przez kluby Ekstra-
klasy w największym stopniu angażują kibiców na portalu Instagram. Badano, które 
kluby wywołują swoimi postami najwięcej reakcji swoich fanów, jakie kategorie tre-
ści generują największy odzew ze strony użytkowników oraz czy otrzymywane in-
terakcje charakteryzują się dużą zmiennością. W tym celu policzone zostały średnie 
wskaźniki zaangażowania (odsetek fanów, którzy spośród wszystkich obserwują-
cych konto zareagowali na zdjęcie lub wideo w dowolny możliwy sposób). Zróżnico-
wanie zaangażowania w poszczególne treści sprawdzono przez wyliczenia wartości 
współczynnika zmienności.

Analizie poddane zostały wszystkie zdjęcia i filmy zamieszczone w okresie od 
1 stycznia do 31 marca 2017 roku przez kluby uczestniczące w rozgrywkach Lotto 
Ekstraklasy w sezonie 2016/2017. Okres ten można podzielić na dwie części: przygo-
towań do rundy wiosennej (okres do 10 lutego) i samej rundy (po 10 lutego). W ba-
daniu nie odrzucono kont nieaktywnych od dłuższego czasu oraz botów używanych 
do poprawy widoczności klubów przez sztuczne zwiększenie ilości obserwujących 
ich osób. Dla zbadania najbardziej angażujących treści zanotowano aktualną (stan 
na 1 kwietnia) ilość polubień i komentarzy – dla zdjęć, a w przypadku filmów – ilość 
wyświetleń i komentarzy. Rozbieżność ta skutkowała przeprowadzeniem osobnej 
analizy dla obu typów multimediów (Instagram nie umożliwia dodawania polubień 
do materiałów wideo). 
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Każdy z postów przyporządkowano do jednej z czterech grup tematycznych: 
sportowej (materiały związane z szeroko rozumianą rywalizacją sportową oraz tre-
ningami drużyny), marketingowej (treści promujące sklep klubowy oraz produkty 
sygnowane logiem klubu, wydarzenia klubowe, zaproszenia na mecze), charytatyw-
nej (treści związane z działalnością charytatywną klubu) oraz innej (materiały „oko-
łosportowe”, nie przypisane do żadnej z poprzednich grup). Następnie treści w kate-
gorii sportowej zostały podzielone na bardziej szczegółową klasyfikację tematyczną 
w postaci subgrup. Do subgrup sportowych zaliczono: przygotowania (materiały 
z treningów), mecz (zdjęcia z meczów ligowych i sparingów), wyniki (karty z wyni-
kami meczów), transfer (treści ogłaszające transfery klubowe) oraz inne (m.in. opra-
wy meczu, konferencje, nagrody, relacje pomeczowe, sukcesy; Tabela 1).

Wyniki badań
Pomiar zaangażowania 
Łącznie, polskie kluby w pierwszym kwartale 2017 roku zamieściły na Instagramie 
1 342 posty (Tabela 2). Spośród nich 1 263 (94,11%) to zdjęcia, a 79 (5,89%) to fil-
my. Najliczniejszą kategorię stanowi kategoria sportowa, w której znalazło się 629 
(46,87%) wpisów. Wśród pozostałych kategorii: w marketingowej wygenerowano 216 
(16,09%) postów, w charytatywnej 19 (1,42%), natomiast w innej 478 (35,62 %). 

Najbardziej angażujące zdjęcia umieszcza Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Powodu-
ją one reakcję u średnio 13,55% kibiców obserwujących profil klubu. Związane może 
to być z nowością konta oraz niewielką liczbą fanów. Legia, która posiada największą 
liczbę kibiców, znajduje się na szesnastym – ostatnim miejscu z około 3% zaangażowa-
niem. Termalica zamieszcza najbardziej angażujące treści we wszystkich kategoriach 
poza charytatywną, w której dominuje Górnik Łęczna. Patrząc na całą ligę, posty publi-

Tabela 1. Lista subgrup w kategorii sportowej wraz z wygenerowaną liczbą treści przez kluby 
Ekstraklasy w pierwszym kwartale 2017 roku

Subgrupa Liczba

Przygotowania 257

Mecz 118

Wyniki 97

Transfer 80

Inne 77

Łącznie 629

Źródło: Opracowanie własne.
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kowane przez kluby angażują niecałe 5% kibiców. Największa aktywność dotyczy treści 
z kategorii charytatywnej przy czym tylko dziesięć klubów decydowało się na informo-
wanie przez Instagrama o tego typu akcjach. Najmniej angażującymi treściami są mate-
riały marketingowe. Pełne zestawienie wyników przedstawiono w Tabeli 3. 

Co do zasady, jeśli klub angażuje kibiców bardziej od konkurencji, robi to we 
wszystkich rozpatrywanych kategoriach. Można jednak zauważyć parę wyjątków. 
Fani Jagiellonii wyjątkowo chętnie angażują się w treści marketingowe. W przypad-
ku Lecha Poznań można wyróżnić podział na dwie pary kategorii: popularniejszą (tu: 
treści sportowe i inne) oraz niepopularną (marketingowe i charytatywne). Natomiast 
kibice Wisły Kraków nadspodziewanie chętnie odpowiadają na treści charytatywne. 

Tabela 2. Zestawienie treści publikowanych przez klub piłkarskiej Ekstraklasy w pierwszym 
kwartale 2017 roku

Klub
Liczba 
fanów

Liczba treści
Treści 

sportowe

Treści 
marke-
tingowe

Treści 
charyta-

tywne

Treści 
inneZdjęcia Filmy

Legia Warszawa 107 724 253 15 99 56 1 112

Lech Poznań 37 900 92 8 45 14 2 39

Lechia Gdańsk 22 100 88 4 43 9 1 39

Wisła Kraków 21 627 118 0 50 25 2 41

Arka Gdynia 15 000 150 3 60 34 5 54

Pogoń Szczecin 14 350 69 6 31 13 0 31

Jagiellonia Białystok 11 400 57 0 44 1 0 12

Cracovia Kraków 11 000 16 4 11 0 0 9

Śląsk Wrocław 7 885 83 7 42 8 1 39

Korona Kielce 6 955 81 0 43 16 1 21

Ruch Chorzów 5 118 24 5 17 3 1 8

Piast Gliwice 4 620 93 10 62 8 1 32

Zagłębie Lubin 3 606 18 1 10 4 0 5

Wisła Płock 3 590 45 6 30 8 0 13

Górnik Łęczna 1 060 42 3 23 4 4 14

Termalica Nieciecza 485 34 7 19 13 0 9

Ogółem 274 420 1263 79 629 216 19 478

Źródło: Opracowanie własne.



33Instagram jako narzędzie marketingowe klubów piłkarskiej Ekstraklasy

Dla kategorii sportowej, w której pojawiło się najwięcej postów, dokonano bar-
dziej szczegółowego podziału treści, dzieląc je na następujące subgrupy: wyniki, 
transfer, przygotowania, mecz oraz inne (Tabela 4). Większość klubów posiada jedną 
subgrupę, która aktywnością wyróżnia się na tle innych. Przykładowo, dla Cracovii 
są to wyniki, dla Termalici, Wisły Płock, Lecha – transfery, a dla Śląska i Lechii – inne. 
W przypadku Ruchu i Zagłębia wyróżniają się dwie subgrupy, odpowiednio inne – 
mecz oraz mecz i wyniki. Regułą dla całej ligi jest, że najbardziej angażującymi posta-
mi są informacje o transferach, natomiast najmniej – relacje z przygotowań, trenin-
gów, zgrupowań. 

Tabela 3. Średnie zaangażowanie kibiców klubów Ekstraklasy w pierwszym kwartale 
2017 roku we wpisach zdjęciowych z podziałem na kategorie treści

Klub
Treści 

ogółem
Treści 

sportowe
Treści 

marketingowe
Treści 

charytatywne
Treści 
inne

Termalica 13,55% 13,96% 12,13% 17,25%

Zagłębie 8,43% 9,37% 5,89% 8,75%

Łęczna 8,40% 8,80% 8,04% 8,21% 7,93%

Ruch 7,52% 8,22% 7,26% 7,91% 6,50%

Wisła P. 7,21% 7,38% 4,85% 7,79%

Cracovia 6,49% 5,79% 7,19%

Lech 6,25% 7,01% 4,63% 4,68% 6,09%

Wisła K. 6,01% 6,56% 5,16% 7,26% 5,80%

Korona 5,17% 5,28% 4,74% 5,22% 5,26%

Śląsk 4,95% 5,33% 4,14% 4,83% 4,70%

Piast 4,94% 4,91% 4,21% 4,11% 5,24%

Lechia 4,20% 4,29% 4,25% 3,61% 4,11%

Arka 3,78% 3,84% 3,25% 3,50% 4,09%

Jagiellonia 3,58% 3,64% 4,01% 3,31%

Pogoń 3,24% 3,25% 3,09% 3,31%

Legia 2,92% 3,07% 2,31% 3,37% 3,04%

Ogółem 4,95% 5,30% 4,40% 5,43% 4,71%

  * Puste pola oznaczają, że klub nie publikował treści w danej kategorii
**   Zielony kolor oznacza wysokie zaangażowanie, żółty – przeciętne, a czerwony – niskie
Źródło: Opracowanie własne.
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Zgodnie z zastosowaną metodologią wyniki zaangażowania dla filmów prezentu-
ją się lepiej niż w przypadku zdjęć (Tabela 5). Dzieje się tak, ponieważ nawet jednose-
kundowe odtworzenie filmu zalicza się jako aktywność odbiorcy. Wyniki tej analizy 
należy zatem interpretować jako odsetek użytkowników, którzy w jakikolwiek spo-
sób zapoznali się z materiałem wideo. 

Podobnie jak w przypadku zdjęć, najbardziej zaangażowani są kibice Termalici, 
spośród których 55,35% oglądało filmy publikowane na klubowym profilu. Dużo 
gorzej przedstawiają się wyniki pozostałych klubów Ekstraklasy. Najgorszy wskaź-
nik zanotowano u Legii Warszawa – 6,08%. Przekładając to jednak na wartości bez-

Tabela 4. Średnie zaangażowanie kibiców klubów Ekstraklasy w pierwszym kwartale 
2017 roku we wpisach zdjęciowych kategorii sportowej z podziałem na subgrupy

Klub
Treści 

sportowe
Transfer Wyniki Mecz Inne

Przygoto-
wania

Termalica 13,96% 28,87% 15,85% 8,62% 5,98% 15,62%

Zagłębie 9,37% 7,71% 10,40% 10,57% 8,13%

Łęczna 8,80% 8,74% 8,82% 8,58% 7,08% 9,00%

Ruch 8,22% 6,45% 6,94% 9,31% 9,38% 7,75%

Wisła P. 7,38% 11,09% 7,43% 6,84%

Lech 7,01% 9,28% 6,93% 7,46% 7,77% 5,49%

Wisła K. 6,56% 8,89% 8,22% 7,02% 5,87% 5,13%

Cracovia 5,79% 10,07% 5,41% 5,55% 4,45%

Śląsk 5,33% 6,59% 5,76% 4,79% 7,37% 3,77%

Korona 5,28% 6,04% 5,86% 4,74% 4,99% 4,90%

Piast 4,91% 5,07% 4,30% 5,44% 4,78% 4,94%

Lechia 4,29% 4,87% 4,83% 6,18% 3,64%

Arka 3,84% 4,04% 4,07% 4,53% 3,77% 3,28%

Jagiellonia 3,64% 3,53% 3,46% 7,24% 3,44%

Pogoń 3,25% 4,93% 2,40% 2,16% 3,72% 3,20%

Legia 3,07% 3,97% 2,55% 3,74% 4,59% 2,38%

Ogółem 5,30% 6,59% 5,92% 5,58% 5,45% 4,45%

  * Puste pola oznaczają, że klub nie publikował treści w danej kategorii
** Zielony kolor oznacza wysokie zaangażowanie, żółty – przeciętne, a czerwony – niskie
Źródło: Opracowanie własne.
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względne, jej filmy notują największą liczbę oglądających. Wyjątkową popularnością 
cieszy się kategoria „inne” wśród fanów Lecha Poznań i Śląsk Wrocław, a także treści 
marketingowe u obserwujących konto Lechii Gdańsk. 

Pomiar zróżnicowania
Aby zbadać czy treści publikowane na Instagramie przez polskie kluby angażują kibi-
ców w sposób względnie równomierny zarówno dla zdjęć, jak i dla filmów, policzono 
współczynniki zmienności. Skorzystano z następującego wzoru [Wierzbiński 2008]: 

Vi =  —    100%
si
�i
–

gdzie V – oznacza wartość współczynnika zmienności, s – to odchylenie standardo-
we dla danej próby, �i

– – to średnia arytmetyczna dla danego klubu, a indeks i – ozna-
cza kolejne kluby. Na koniec wyniki pomnożono przez 100% dzięki czemu uzyskano 

Tabela 5. Średnie zaangażowanie kibiców klubów Ekstraklasy w pierwszym kwartale 
2017 roku we wpisach filmowych z podziałem na kategorie treści

Klub Treści ogółem
Treści 

sportowe
Treści 

marketingowe
Treści inne

Termalica 55,35% 51,75% 55,95%

Łęczna 22,45% 22,17% 23,02%

Wisła P. 18,72% 22,16% 17,14% 16,57%

Zagłębie 17,91% 17,91%

Ruch 16,71% 16,71%

Piast 15,95% 15,87% 16,03%

Lech 15,38% 15,98% 21,48% 10,85%

Śląsk 13,56% 18,81% 11,46%

Arka 13,44% 13,65% 13,33%

Cracovia 11,82% 11,27% 13,47%

Lechia 11,30% 12,74% 5,10% 13,69%

Pogoń 11,09% 13,22% 8,96%

Legia 6,08% 5,89% 5,66% 7,11%

Ogółem 16,92% 16,68% 9,21% 20,54%

  * Puste pola oznaczają, że klub nie publikował treści w danej kategorii
** Zielony kolor oznacza wysokie zaangażowanie, żółty – przeciętne, a czerwony – niskie
Źródło: Opracowanie własne.
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wartości w procentach. Pokazano w ten sposób, że wśród publikowanych treści przez 
poszczególne kluby nie występuje duże zróżnicowanie zaangażowania odbiorców 
(Tabela 6). Najwyższy współczynnik posiadają posty publikowane przez Termalicę 
(55,57%). Jej wpisy angażują kibiców w bardzo różnym stopniu (minimalna liczba in-
terakcji to 11, maksymalna – 140). Najrówniejszy odzew na swoje wpisy otrzymuje od 
kibiców Górnik Łęczna (18%). Współczynnik zmienności dla reszty drużyn zawiera 
się w przedziale 25–47%, co oznacza umiarkowane zróżnicowanie. Sytuacja zmienia 
się, gdy spojrzy się na całość ligi. Tu rozpiętość pomiędzy zaangażowaniem staje się już 

Tabela 6. Współczynnik zmienności zaangażowania we wpisach zdjęciowych publikowanych 
na Instagramie przez kluby Ekstraklasy w pierwszym kwartale 2017 roku

Klub
Treści 

ogółem
Treści 

sportowe
Treści 

marketingowe
Treści 

charytatywne
Treści 
inne

Termalica     53,75% 66,22% 34,15%

Jagiellonia 46,12% 49,62% 0,00% 29,84%

Legia 37,73% 42,59% 34,05% 0,00% 30,41%

Wisła K. 34,36% 37,68% 28,61% 34,47% 27,61%

Lech 33,88% 33,97% 32,39% 21,26% 26,80%

Cracovia 32,68% 38,55% 26,13%

Pogoń 32,13% 30,03% 41,89% 0,00% 30,56%

Śląsk 31,74% 35,63% 21,24% 0,00% 24,36%

Ruch 31,63% 33,66% 4,76% 0,00% 32,33%

Korona 29,87% 31,39% 27,49% 0,00% 28,86%

Zagłębie 29,56% 18,46% 36,25% 33,05%

Arka 28,15% 22,57% 34,88% 20,45% 27,74%

Lechia 26,44% 29,13% 18,50% 0,00% 25,01%

Wisła P. 26,29% 24,22% 35,00% 20,35%

Piast 25,82% 24,87% 20,84% 0,00% 27,25%

Łęczna 18,10% 17,15% 30,85% 20,30% 14,34%

Ogółem 106,09% 116,37% 96,29% 111,99% 95,53%

    * Puste pola oznaczają, że klub nie publikował treści w danej kategorii
  **  Wszystkie przypadki, w których współczynnik zmienności wyniósł 0% dotyczą sytuacji, gdy w danej 

kategorii treści znalazła się tylko jedna obserwacja
*** Zielony kolor oznacza wysoką zmienność, żółty – przeciętną, a czerwony – niską
Źródło: Opracowanie własne.
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bardzo duża (VOGóŁEM = 106%). Jeszcze wyższa rozpiętość jest pomiędzy postami spor-
towymi (VSPORT = 116%). Jedynie treści marketingowe i inne nie przekraczają 100%, 
lecz nadal oznacza to bardzo duże zróżnicowanie interakcji ze strony odbiorców.

W przypadku filmów zróżnicowanie zaangażowania odbiorców na poziomie 
klubów również nie jest duże (Tabela 7). Najwyższą wartość współczynnik zmien-
ności osiągnął dla treści w kategorii inne publikowanych przez Lechię Gdańsk 
(VINNE = 54,04%). W ujęciu całościowym, to także Lechia angażuje swoich kibiców 
w najbardziej nierówny sposób (VOGóŁEM = 52,73%). Nie licząc Zagłębia, które opubli-
kowało tylko jeden film, najbardziej stały odzew od swoich kibiców otrzymuje Arka 
Gdynia (VOGóŁEM = 9,90%). W przekroju całej ligi reakcja na filmy jest bardzo zróż-
nicowana (VOGóŁEM = 104,73%) i wynika z dużych dysproporcji pomiędzy zasięgami 
poszczególnych profili.

Tabela 7. Współczynnik zmienności zaangażowania we wpisach filmowych publikowanych 
na Instagramie przez kluby Ekstraklasy w pierwszym 2017 roku

Klub Treści ogółem
Treści 

sportowe
Treści 

marketingowe
Treści inne

Lechia 52,73% 0,00% 0,00% 54,04%

Termalica 45,00% 0,00% 48,67%

Pogoń 37,19% 21,17% 51,26%

Śląsk 35,78% 30,93% 23,94%

Łęczna 33,27% 47,54% 0,00%

Lech 32,25% 29,75% 0,00% 13,03%

Wisła P. 31,59% 27,29% 41,78% 0,00%

Ruch 30,91% 30,91%

Legia 28,21% 7,69% 24,83% 35,67%

Piast 20,40% 19,94% 23,18%

Cracovia 17,30% 18,71% 0,00%

Arka 9,90% 0,00% 13,97%

Zagłębie 0,00% 0,00%

Ogółem 104,73% 105,40% 61,91% 126,54%

    * Puste pola oznaczają, że klub nie publikował treści w danej kategorii
  **  Wszystkie przypadki, w których współczynnik zmienności wyniósł 0% dotyczą sytuacji, gdy w danej 

kategorii treści znalazła się tylko jedna obserwacja
*** Zielony kolor oznacza wysoką zmienność, żółty – przeciętną, a czerwony – niską
Źródło: Opracowanie własne.
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Wnioski
Przeprowadzona analiza wykazała, że komunikacja klubów piłkarskiej Ekstraklasy 
prowadzona na Instagramie posiada ogromne rezerwy potencjału. Najpopularniej-
szy kanał prowadzi Legia Warszawa znajdująca się dopiero na osiemnastym miejscu 
wśród sportowych profili. Głównym powodem może być brak generowania wystar-
czająco angażujących treści. Średnia otrzymywana liczba polubień stanowi niewielki 
odsetek ogólnej liczby osób, które obserwują profile badanych drużyn, przy czym, 
zaangażowanie kibiców na profilach swoich ulubionych drużyn jest względnie stałe, 
na co wskazuje niski współczynnik zmienności dla wszystkich obserwowanych pod-
miotów (9,90–55,57%).

Na kontach klubów piłkarskiej Ekstraklasy na Instagramie najczęściej pojawiają 
się treści sportowe. Dotyczą one niemal co drugiego postu. Rzadziej publikowane 
są wpisy z treścią marketingową, charytatywną i inną. Podobne wyniki otrzymano 
w badaniu przeprowadzonym wśród klubów amerykańskiej ligi baseballa, gdzie ma-
teriały sportowe również należały do dominujących stanowiąc 87,9% wszystkich 
wpisów [Kim i Hull 2017]. W polskiej Ekstraklasie treści sportowe nie tylko pojawia-
ły się najczęściej, ale także, obok wpisów o charakterze charytatywnym, najbardziej 
angażowały odbiorców. Treści przedstawiające transfery zawodników wywoływały 
liczne interakcje z kibicami, które zostały zamieszczone na portalu. Jednocześnie 
wykazano niskie zaangażowanie użytkowników w treści kategorii marketingowej. 
Oznacza to, że poszerzanie sprzedaży w mediach społecznościowych powinno odby-
wać się poprzez wzmocnienie poczucia identyfikacji kibiców z klubem, a nie bezpo-
średnią perswazją. 

Przedstawiona powyżej analiza jest jedynie wprowadzeniem do dalszych badań, 
które można przeprowadzić w związku z wykorzystaniem Instagrama w komuni-
kacji marketingowej w sporcie. W pracy nie uwzględniono wpływu aktywności na 
Instagramie na sprzedaż biletów oraz klubowych pamiątek. W przyszłości warto 
też przeprowadzić badanie opinii dotyczące oczekiwań kibiców wobec treści, które 
chcieliby oglądać na tym profilu. 
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Instagram as a marketing tool of Ekstraklasa football clubs
S U M M A R Y
Thanks to popularization of social media, communication with sports fans has become easier and 
faster in recent years. Despite the dominance of Facebook, Instagram has become increasingly 
important in marketing efforts of companies. The aim of the work is to identify the most engaging 
content published by clubs of Polish Ekstraklasa on Instagram in the first quarter of 2017. 
The research was based on content published by clubs and on hashtags attributed to photos and 
videos. Average fan engagement and coefficients of variation in four main groups were analyzed. 
The results show that the largest group of posts is sports related, the most engaging are sports 
and charity related, the biggest percentage of engaged fans as well as the biggest coefficient of 
variation during the period under analysis has Termalica Bruk-Bet Nieciecza.

Keywords: Ekstraklasa, Instagram, social media, engagement

Instagram jako narzędzie marketingowe klubów piłkarskiej Ekstraklasy
S T R E S Z C Z E N I E
Komunikacja klubu sportowego z kibicami, dzięki popularyzacji portali społecznościowych, 
stała się w ostatnich latach łatwiejsza i szybsza niż kiedykolwiek. Mimo dominacji Facebooka 
coraz większą rolę w działaniach marketingowych odgrywa portal społecznościowy Instagram. 
Celem pracy jest identyfikacja najbardziej angażujących treści publikowanych przez kluby 
piłkarskiej Ekstraklasy na Instagramie w pierwszym kwartale 2017 roku. Przeanalizowano 
średnie zaangażowanie oraz współczynniki zmienności w ramach czterech wyróżnionych ka-
tegorii treści. Wykazano, że najliczniejszą grupę postów stanowią te o tematyce sportowej, 
najbardziej angażujące są wpisy o tematyce sportowej i charytatywnej, a największy odsetek 
zaangażowanych fanów oraz największe zróżnicowanie aktywności odbiorców w badanym 
okresie notowała Termalica Bruk-Bet Nieciecza.

Słowa kluczowe: Ekstraklasa, Instagram, media społecznościowe, zaangażowanie




