
badania i analizy



Dynamika zmian na rynku sportowym sprawia, że aby odnieść sukces ekonomiczny 
niezbędna jest bardzo dobra znajomość zjawisk zachodzących na rynku, trendów i 
tendencji. Bez tej wiedzy nie sposób planować długofalowe strategie i działania.

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, oferujemy wsparcie w zakresie 
badań i analiz rynków sportowych, jego uczestników oraz czynników determinują-
cych zmieniające się warunki. Prowadzone przez nas badania i analizy mają charak-
ter kompleksowy, pozwolą na perfekcyjne dostosowanie strategii i oferty do ocze-
kiwań konsumentów sportowych. 

analizy sponsoringowe

Przeprowadzenie analizy sponsoringowej jest doskonałym środkiem do  zbadania 
aktualnej sytuacji panującej na  rynku, a także może być podstawą do  planowania 
przyszłych działań. Znajomość specyfiki branży, działań konkurentów oraz przezna-
czanych na działania sponsorskie budżetów pozwoli dobrać narzędzia i środki komu-
nikacji, a także zaplanować odpowiednią część budżetu na konkretne etapy realiza-
cji. Trafna analiza da Państwu też usystematyzowaną wiedzę z zakresu działalności i 
pozwoli uporządkować działania.

Proponujemy stworzenie raportu zawierającego:

 analizę działań firmy z perspektywy osób trzecich - dane pozyskane od naszych 
 partnerów badawczych, europejskich agencji oraz ekspertów

 analizę porównawczą sektora, w którym firma działa wraz z odniesieniem do 
 zagranicznych rynków

 zbadanie firm o podobnej wielkości, podobnej wysokości budżetu pod kątem 
 prowadzenia działań sponsoringowych

 analizę konkurencji pod kątem przeszłych i teraźniejszych działań
 sponsoringowych;

 wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju strategii komunikacyjnej 
 realizowanej poprzez sponsoring sportu



Szacuje się, że aktywa niematerialne stanowią około 60% wartości przedsiębior-
stwa. Wartość marki ma kluczowe znaczenie również w sporcie, dlatego oferujemy 
kompleksową usługę z zakresu jej wyceny, która umożliwi zwiększenie efektywności 
zarządzania marketingowego i planowania strategicznego. 

Dlaczego warto:

 uzyskanie prawa do odpisów amortyzacyjnych, zmniejszających podstawę do 
 opodatkowania

 oszacowanie rynkowej wartości marki

 ustalenie opłat za prawa do wykorzystywania marki

 optymalizacja działań marketingowych

 pomoc w opracowaniu strategii dalszego rozwoju marki

Do każdej analizy podchodzimy indywidualnie, zwracając uwagę na cechy szczegól-
ne badanego podmiotu.
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