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SĄ NAJCZĘŚCIEJ?
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Wstęp
Sponsoring sportowy jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Po-
twierdzają to raporty IEG [2017] dotyczące wydatków sponsorskich, w których prze-
widuje się w najbliższych latach roczny wzrost globalnych wydatków na sponsoring 
na poziomie blisko 4,5%. Wartości te zbliżone są do dotychczasowego rozwoju rynku, 
który w latach 2015–2016 urósł z 60,1 miliarda do 62,8 miliardów dolarów – a zatem 
stopa wzrostu wyniosła ponad 4,5% [http://www.sponsorship.com 2018]. Wynika 
to z dużego wpływu sponsoringu sportowego na zachowania konsumentów [Carter 
i in. 2011]. Szczególnie atrakcyjnymi podmiotami dla tego typu przedsięwzięć wy-
dają się być krajowe reprezentacje w piłce nożnej, najpopularniejszego sportu na 
świecie, w odróżnieniu od zespołów klubowych docierające ze swoim przekazem do 
wszystkich kibiców w danym kraju. 

Specyfiką lokowania sponsora w sektorze sportowym jest fakt nadawania mu 
obrazu zdrowego, prosportowego produktu [Corti i in. 1997, Pettigrew 2011]. Jak 
jednak zauważyli Drygas i in. [2013], mechanizm budowy pozytywnych skojarzeń 
przez sport wykorzystywany jest przez producentów produktów typu fast food, al-
kohol i tytoń, co fałszywie kojarzy je ze zdrowym trybem życia. Stan ten jest jednak 
powszechnie akceptowany przez zarządzających klubami, rozgrywkami i obiektami 
sportowymi, których reklamodawcami są producenci produktów powszechnie uzna-
wanych za niezdrowe.

Celem artykułu jest ustalenie, jakiego rodzaju produkty reklamowane są najczę-
ściej przez reprezentacje narodowe w piłce nożnej. Szczególną uwagę zwrócono na 
produkty uznawane za wątpliwe etycznie, do których zalicza się hazard, alkohol i nie-
zdrową żywność. Metodą badawczą była analiza treści wykorzystana do zbadania 
stron internetowych 100 federacji piłkarskich pod kątem znajdujących się tam rekla-
modawców. Następnie produkty te zostały sklasyfikowane do trzech głównych grup 
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tematycznych: produktów zdrowych, produktów niezdrowych i neutralnych. W ba-
daniach szukano zróżnicowania popularności poszczególnych kategorii sponsorów 
w ujęciu geograficznym. Sprawdzono także, które reprezentacje w piłce nożnej po-
siadają najwięcej reklamowców i czy liczba ta jest związana z pozycją sportową dru-
żyny (mierzoną miejscem w rankingu FIFA).

Przegląd literatury
Sponsoring jest definiowany jako „opłata pieniężna i/lub rzeczowa w zamian za do-
stęp do możliwości wykorzystania komercyjnego potencjału związanego z danym 
podmiotem” [Compton 1993]. Bich i Chedvik [2010] zwracali uwagę, że podmioty 
wykorzystywane w działaniach sponsoringowych w sporcie są grupą bardzo zróż-
nicowaną. Tym bardziej, że jak piszą Bednarczyk i in. [2016], dzięki sponsoringo-
wi można osiągać wiele różnych celów, jak choćby zdobycie rozgłosu, zwiększenie 
popularności, budowę świadomości marki, czy kreowanie określonego wizerunku, 
zazwyczaj tożsamego z tym posiadanym przez sponsorowanego (drużynę sportową, 
wydarzenie, obiekty sportowe itp.). W pewnym stopniu tłumaczy to, dlaczego po-
wyższe działania są tak popularnym narzędziem marketingowym wśród firm pro-
mujących alkohol, niezdrową żywność czy hazard. Na ten problem uwagę zwracał 
już Henderson [2009] zauważając, że dotychczasowe prace badawcze poświęcone 
zarządzaniu sportem skupiały się głównie na tematach związanych z widzami/kibi-
cami lub sportem jako rozrywką, a nie ze sportem jako środkiem masowej promocji 
aktywnego i zdrowego trybu życia.

Jak dowodzi Meenaghan [2001], w zestawieniu takich dziedzin jak sport, dzia-
łalność artystyczna i działalność społeczna, to właśnie ta pierwsza będzie dla spon-
sorów bez wątpliwości najbardziej zachęcająca. Co więcej, atrakcyjność klubów 
piłkarskich jako obiektów sponsoringowych nieustannie i intensywnie rośnie, a co 
za tym idzie – wzrasta też znaczenie marketingu w piłce nożnej w ogóle. The Swiss 
Ramble [2016], powołując się na raport Deloitte, podaje, że w porównaniu z latami 
2008–2009, w 2015 roku ponad dwukrotnie wzrosły przychody sezonowe z umów 
sponsorskich w najbardziej dochodowych klubach na świecie [Pettigrew 2011]. Nic 
w tym dziwnego, skoro jak piszą Carter i in. [2011], sponsoring sportowy ma duży 
wpływ na zachowania konsumentów. Takie działanie może zwiększyć rozpoznawal-
ność marki, poprawić wskaźnik konsumpcji, stworzyć dobry wizerunek marki wśród 
swoich klientów (PR) oraz kojarzyć się ze zdrowym trybem życia [Ledwith 1984, 
Compton 1993, Valdya i in. 1996]. Sponsoring sportowy jest postrzegany jako ide-
alne narzędzie dla firm funkcjonujących w sektorze sportowym czy zajmujących się 
promocją zdrowia, ponieważ mogą one uzyskać dostęp do grup aktywnie uprawiają-
cych sport i śledzących zmagania sportowe, do których trudno dotrzeć innymi kana-
łami [Compton 1993].
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W literaturze medycznej sporo miejsca poświęcono analizie wzajemnych rela-
cji pomiędzy firmami produkującymi wysokokaloryczną żywność i napoje, a rekla-
mowanymi przezeń imprezami i organizacjami sportowymi [m.in. Harris i in. 2009, 
Bragg 2013]. Jak twierdzą Lindsay i in. [2013], sport jest coraz częściej wykorzy-
stywany jako środek promowania produktów zawierających w sobie szkodliwe 
składniki dla zdrowia. Ponadto coraz częściej promowanie niezdrowego jedzenia 
i napojów uważa się za problematyczne ze względów etycznych. Wynika to z fak-
tu, że sponsorowane przez podmioty sportowe produkty najczęściej kojarzone są 
ze zdrowym trybem życia pomimo tego, że bardzo często tak nie jest [Carter i in. 
2013]. Przykładowo, kiedy sportowcy reklamują produkt z dużą zawartością cukru 
i nienaturalnymi składnikami spożywczymi, odbiorcy odnoszą mylne wrażenie, że 
spożycie tych produktów jest równoznaczne z sukcesem w dziedzinie sportu i zdro-
wym trybem życia. Co więcej, Pettigrew i in. [2012] empirycznie potwierdzili tezę, że 
sponsoring sportowy firm alkoholowych i fast foodów skutecznie trafia do kibiców. 
Z drugiej strony, Smith [2014] wykazał, że powszechne stosowanie wody jako typo-
wego napoju obecnego w sporcie może stać się częścią kompleksowego podejścia do 
poprawy poziomu zdrowia publicznego, przez zmniejszenie obecności niepotrzeb-
nych i potencjalnie szkodliwych składników w wybranych produktach, np. wodach 
słodzonych cukrem. 

Metoda badań
W badaniach przeprowadzono analizę treści stron internetowych. Wyszukiwano 
je przy użyciu informacji dostępnych na witrynie internetowej światowej fede-
racji piłkarskiej FIFA.com oraz przy pomocy wyszukiwarki Google. Aby strona 
internetowa drużyny piłkarskiej mogła zostać uwzględniona w badaniu, musiała 
być oficjalną witryną reprezentacji oraz prezentować informacje na temat po-
siadanych sponsorów. Reprezentacje, których strony nie działały (Czarnogóra, 
Jamajka, Honduras, Uzbekistan, Gabon), nie miały własnej strony (Mali, Benin, 
Gwinea-Bissau, Madagaskar, Korea Północna) lub nie zawierały potrzebnych in-
formacji na temat posiadanych sponsorów dostępnych dla odwiedzających (Iran, 
Kamerun, Ghana, Mauretania) pominięto, a tym samym kraje te nie zostały ujęte 
w badaniu.

Badania przeprowadzone zostały w kwietniu 2018 roku. Na stronach drużyn szu-
kano słowa „sponsor” przez wewnętrzną wyszukiwarkę (jeśli witryna taką posiada-
ła) lub w działach „sponsorzy” i „partnerzy”. Dobór próby był celowy i obejmował 
100 najlepszych drużyn rankingu FIFA publikujących wymagane informacje. Danych 
na temat sponsorów 14 reprezentacji nie udało się pozyskać. Badaną próbę uzupeł-
niono więc o kolejne drużyny, plasujące się tuż za Top 100 rankingu, aby w sumie 
znalazło się w niej dokładnie 100 reprezentacji.
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Na podstawie analizy bazy sponsorów 100 reprezentacji w piłce nożnej, wszyst-
kich reklamodawców zaklasyfikowano do 10 kategorii tematycznych:

–  „niezdrowa żywność” (produkty zawierające dużą ilość cukru, nasyconego 
tłuszczu itd.),

–  mieszane produkty (nie dające się sklasyfikować jako niezdrowe lub zdrowe: 
np. kawa),

–  produkty alkoholowe (produkt, który zawiera w sobie więcej niż 0,5% alkoho-
lu etylowego),

–  produkty związane z hazardem (np. zakłady bukmacherskie),
–  promocja zdrowia i zdrowa żywność (kategoria składająca się z firm ubezpie-

czeniowych, centrum medycyny i innych),
–  producenci sprzętu sportowego,
–  organizacje sportowe,
–  fundacje charytatywne,
–  mass media,
–  inne komercyjne, których nie można było sklasyfikować do żadnej z przyję-

tych grup produktów.

Następnie, każdą z kategorii przypisano do grupy wpływu na zdrowie: „zdrowe”, 
„niezdrowe” oraz „neutralne”. Do „zdrowych” produktów i usług zaliczono: promocję 
zdrowia i zdrową żywność, producentów sprzętu sportowego oraz organizacje spor-
towe. Producentów sprzętu sportowego zakwalifikowano jako mających pozytywny 
wpływ na zdrowie, ponieważ, promując swoje produkty, pośrednio propagują tak-
że szeroko rozumianą aktywność fizyczną (do której uprawiania są przeznaczone). 
Kategoria „niezdrowe” obejmowała produkty spożywcze z dużą zawartością cukru 
i tłuszczu, produkty alkoholowe oraz produkty związane z hazardem. Wszystkie po-
zostałe towary i usługi zaliczono do grupy „neutralne”, jako produkty i usługi o zróż-
nicowanych lub niejednoznacznych cechach zdrowotnych: żywność o mieszanych 
właściwościach odżywczych, fundacje charytatywne, mass media i inni sponsorzy 
komercyjni.

Szczególną uwagę poświęcono przyporządkowaniu żywności, która została 
dodatkowo przeanalizowana pod kątem posiadanych składników odżywczych. 
Klasyfikacji jakości produktów żywnościowych dokonano w oparciu o dane z Open 
Food Facts [https://world.openfoodfacts.org 2018]. Przynależność do kategorii 
„zdrowej” żywności otrzymały produkty sprzyjające zdrowemu odżywianiu (np. 
owoce, produkty o niskiej zawartości cukru), do kategorii „niezdrowej” żywności 
trafiały produkty, których zawartość była sprzeczna z poprawnymi wzorcami odży-
wiania (np. żywność o wysokiej zawartości tłuszczu i/lub cukru, w tym posiłki typu 
fast food), a „neutralne” produkty stanowiły posiłki łączące elementy składników 
zdrowych z niezdrowymi. 



43Sponsoring reprezentacji piłkarskich: jakie produkty reklamowane są najczęściej?

Wyniki badań
W sumie 100 badanych reprezentacji sponsorowanych było przez 820 sponsorów, co 
daje średnio 8,2 sponsora na jedną reprezentację piłkarską. Najwięcej reklamodaw-
ców posiadały reprezentacje Czech (27) wyprzedzając Australię (22) i Irlandię (21). 
Co ciekawe, liczba sponsorów nie jest skorelowana z miejscem w rankingu FIFA, gdyż 
żadna z tych trzech reprezentacji nie znajduje się nawet w najlepszej trzydziestce 
w tej klasyfikacji (Tabela 1). W typowej strukturze sponsoringowej składającej się 
z 8,2 produktów, średnio 2,1 należy do kategorii „niezdrowej”, 1,8 do „zdrowej” a 4,3 
stanowią branże „neutralne”. W Tabeli 1 przedstawiono dokładny udział produktów 
z tych trzech kategorii dla 10 reprezentacji posiadających w ogólnym ujęciu najwię-
cej sponsorów.

Prawie każda reprezentacja ma także swojego partnera technicznego (Adidas, 
Nike, Puma, Umbro itd.). Co zrozumiałe, producenci sprzętu sportowego będący 
partnerami blisko 70% reprezentacji narodowych w piłce nożnej, stanowią najlicz-
niejszą jednorodną grupę sponsorów (Wykres 1). Najczęściej występującą kategorią 
darczyńców są – złożeni z wielu podmiotów reprezentujących różne branże – rekla-
modawcy o charakterze „neutralnym”. Ciekawe, że żaden z pozostałych zbiorów pro-
duktów nie występuje w ponad połowie drużyn. Najbliżej tej granicy są produkty 

Tabela 1. Reprezentacje piłkarskie, posiadające najwięcej sponsorów oraz ich miejsce w ran-
kingu FIFA

Kraj
Miejsce 

w rankingu 
FIFA

Liczba 
reklamo-
dawców

Odsetek sponsorów w ramach danej 
kategorii

niezdrowe zdrowe neutralne

1 Czechy 45 27 25,93% 11,11% 62,96%

2 Australia 40 22 13,64% 18,18% 68,18%

3 Irlandia 31 21 42,86% 19,05% 38,10%

4 Luksemburg 83 19 36,84% 10,53% 52,63%

5 Rosja 66 17 29,41% 11,76% 58,82%

6 Estonia 94 17 17,65% 29,41% 52,94%

7 Serbia 35 16 18,75% 12,50% 68,75%

8 Kanada 80 15 26,67% 20,00% 53,33%

9 Turcja 37 15 26,67% 13,33% 60,00%

10 Belgia 3 14 35,71% 14,29% 50,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rankingu FIFA oraz analizy treści oficjalnych stron interneto-
wych reprezentacji narodowych w piłce nożnej.
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żywieniowe zarówno te „zdrowe”, jak i „niezdrowe”. Ich wzajemna relacja jest jednak 
– co w obliczu zdiagnozowanych w przeglądzie literatury problemów może zaska-
kiwać – mocno zbilansowana. Obie grupy finansują podobny odsetek zespołów. Sto-
sunkowo licznymi sponsorami są jednak podmioty należące do pozostałych kategorii 
z grupy „niezdrowych” – ponad 25% reprezentacji świadczy usługi promocyjne co 
najmniej jednemu podmiotowi należącemu do każdej z tych kategorii. 

W ujęciu podmiotowym najczęstszym występującym sponsorem reprezentacji 
jest Coca-Cola, mająca podpisaną umowę sponsorską z 27 drużynami. Drugie miejsce 
zajmują Nike i Adidas (21 drużyn), trzecia Puma sponsoruje 7 drużyn, a piąte miejsce 
ex aequo notują McDonald’s oraz Volkswagen (Tabela 2). Z powyższych danych wy-
nika, że najpopularniejszym sponsorem jest Coca-cola – producent niezdrowej żyw-
ności, tuż przed producentami sprzętu sportowego (brak tu jednego zdecydowanego 
lidera rynku).

W ujęciu geograficznym wyróżnia się struktura sponsoringowa reprezentacji 
afrykańskich, które w mniejszym stopniu niż zespoły z pozostałych części świata 
sponsorowane są przez produkty z kategorii „niezdrowych” (Wykres 2). Wynikać to 
może z faktu, że Afryka jako kontynent znajduje się na niskim poziomie rozwoju go-
spodarczego i charakteryzuje się przede wszystkim gospodarką agrarną, co skutku-
je stosunkowo niskim popytem na niezdrowe produkty spożywcze. Reklamowanie 
niezdrowych produktów i niezdrowego trybu życia – reprezentowane przez grupę 
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Wykres 1. Odsetek reprezentacji w piłce nożnej posiadających co najmniej jednego sponsora 
z danej kategorii zdrowotnej (n=100).
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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Tabela 2. Reklamodawcy sponsorujący najwięcej narodowych reprezentacji piłkarskich

Produkt Kategoria
Liczba sponsorowanych reprezentacji

Ogółem Afryka Ameryka 
Płd.

Ameryka 
Śr. i Płn. Australia Azja Europa

Liczba reprezentacji 
ogółem

10 14 4 2 10 46

Coca-cola
Niezdrowa 
żywność

27 3 7 2 0 4 11

Nike
Producenci 
sprzętu 
sportowego

21 3 2 1 1 4 10

Adidas
Producenci 
sprzętu 
sportowego

21 3 3 1 0 2 12

Puma
Producenci 
sprzętu 
sportowego

7 1 1 0 0 0 5

McDonald’s
Niezdrowa 
żywność

5 0 0 0 1 0 4

Volkswagen
Transport 
i rozrywka

5 0 1 0 0 0 4

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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tworzoną przede wszystkim przez duże koncerny, takie jak Coca-Cola lub restaura-
cje McDonald’s (Tabela 2) – jest najbardziej powszechne wśród badanych z Europy. 
Tuż za Starym Kontynentem plasują się Ameryki (Południowa, Środkowa i Północna). 

W celu uzupełnienia tej analizy sprawdzono, jaki odsetek wszystkich sponsorów 
stanowią produkty sklasyfikowane jako „niezdrowe”. Analizę przeprowadzono dla 
każdego kraju osobno, a jej wyniki zaprezentowano na Rysunku 1. Najgorzej sytu-
acja prezentuje się na Cyprze, w Danii, Ekwadorze, Anglii, Korei Północnej, Finlandii, 
Kenii, Irlandii Północnej, Paragwaju, Peru, Irlandii, Kirgistanie, Libii, Słowacji, Szwe-
cji, Trynidadzie i Tobago, Ukrainie oraz Wietnamie. Reprezentacje, których struk-
tura sponsoringowa w największym stopniu opiera się na sponsorach wątpliwych 
etycznie skumulowane są głównie w Europie, Ameryce Południowej i niektórych 
krajach azjatyckich. Najlepiej sytuacja wygląda w krajach Afryki, gdzie relatywnie 
dużo drużyn w niewielkim stopniu (poniżej 10% reklamodawców w odniesieniu do 
wszystkich sponsorów) finansowanych jest przez producentów produktów klasyfi-
kowanych jako „niezdrowe” (Maroko, Nigeria, Burkina Faso, Senegal, Gwinea, Sierra 
Leone, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Mozambik). Najprawdopodobniej 
wynika to jednak nie tyle ze świadomej polityki afrykańskich federacji piłkarskich 
w zakresie promocji zdrowia, co braku zainteresowania ze strony reklamodawców 
prowadzeniem działań promocyjnych w tej części świata.

Rysunek 1. Udział produktów z kategorii niezdrowych w strukturze sponsorów reprezentacji 
narodowych w piłce nożnej.
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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Wnioski
Marketing sportowy odgrywa ważną rolę w kreowaniu wizerunku marki. Na tyle 
dużą, że przy pomocy sportu można promować produkty stanowiące zagrożenie 
dla zdrowia konsumentów, produkty, których profil przeczy wręcz samej idei kul-
tury fizycznej. Badanie to pozwoliło na określenie z perspektywy marketingowej, 
jak powszechny jest to problem, o którym dotychczas pisano głównie w literaturze 
medycznej [m.in. Ledwith 1984, Valdya i in. 1996, Corti i in. 1997, Crisp, Swerissen 
2003, Harris i in. 2009, Carter i in. 2012 i 2013, Lindsay 2013, Pettigrew 2013] oraz 
w pozycjach popularnonaukowych. 

Jak udało się wykazać, struktura sponsoringowa reprezentacji jest bardzo zróż-
nicowana, lecz przede wszystkim w Europie i Ameryce Południowej reprezentacje 
narodowe w wyjątkowo dużym stopniu opierają się na sponsorach reklamujących 
produkty, które klasyfikować należy jako niezdrowe. W ogólnym ujęciu, blisko po-
łowa drużyn posiada reklamodawcę będącego producentem niezdrowej żywności, 
a co czwarta sponsorowana jest przez firmę sprzedającą alkohol lub usługi hazar-
dowe. Pozytywnym zjawiskiem jest powszechne wykorzystanie drużyn piłkarskich 
do promocji zdrowej żywności – prawie połowa reprezentacji posiadała co najmniej 
jednego takiego sponsora.

Głównym ograniczeniem pracy jest statyczny wymiar prowadzonej analizy. Tym 
samym, w przyszłości warto będzie przeanalizować trendy panujące na tym rynku, 
aby sprawdzić, czy produkty zdrowe zastępują reklamodawców towarów i usług nie-
zdrowych. Należałoby również zbadać, na ile ekspozycja medialna niezdrowej żyw-
ności przekłada się na faktyczny stan zdrowia w społeczeństwie. Przykład Afryki, 
słabo eksploatowanej przez reklamodawców wybranych kategorii, może stanowić 
też przyczynek do bardziej szczegółowych badań nad związkiem rozwoju gospodar-
czego kraju z profilem ściąganych sponsorów. 
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