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Toma Nicolau

- 27 de ani, născut la 15 noiembrie,
1989, Piatra Neamț

A început sportul de performanță la CSS
Olimpia Piatra Neamț la vârsta de 7 ani,
sub îndrumarea profesorului Ghe. Bulacu,
iar la 12 ani lua loc în băncile Liceului cu
Program Sportiv din Piatra Neamț.
La 16 ani câștiga primul titlu de campion național de fotbal (juniori B)
cu FC Ceahlăul, iar la 17 ani o promovare în Divizia B (Liga a 2-a - seniori)
la FC Internațional Curtea de Argeș.
În 2009 a urmat cursurile Universității Naționale de Ed. Fizică
și Sport din București și a început să publice pe tomanicolau.ro,
primul și singurul blog de sport din România aparținând unui
sportiv de performanță.
În 7 ani de carieră online, Toma a scris sute de editoriale pe diferite
teme și a intervievat într-un mod unic mari personalități sportive,
printre care Gheorghe Hagi, Simona Halep, Cristian Chivu, Claude
Makelele, Ivan Patzaichin, Ana-Maria Brânză sau Mats Wilander.
În toată această perioadă, numeroase brand-uri comerciale
ce comunică în sportul românesc au ales să-și asocieze imaginea cu
blogul său, numărul urmăritorilor săi ajungând la ordinul zecilor de mii.
În prezent, Toma Nicolau conduce o agenție de evenimente digitale,
comunicare și marketing sportiv, scrie în continuare pe blogul personal,
joacă fotbal pentru CSM Ceahlăul Piatra Neamț (Liga a IV-a), club la care
ocupă și poziția de director de marketing și comunicare.
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Sportul romanesc creste
- de Toma Nicolau
Bună ziua,
Acest e-book este un material la care s-a lucrat enorm,
cu informații strânse din zeci de surse pe care am încercat
să le simpliﬁc pe înțelesul tuturor. Înainte ca gratuitatea
lui să vă deruteze, vă mulțumesc că l-ați descărcat
și vă urez lectură plăcută. Pentru început,
să vă spun câteva despre mine:

Mă numesc Toma. Nici nu eram născut când sportul m-a ales. Pe 15 noiembrie 1989,
Gabi Balint dădea o dublă cu Danemarca în Ghencea, iar tata decidea c-o să mă ducă la
fotbal. Sună a povestea clasică în care poate ﬁ personaj orice copil român al anilor 90.
Au urmat 27 de primăveri cu: sport de performanță, reclame cu fotbaliști descărcate de pe
torenți, albume Panini, istorii rescrise la FIFA pe calculator, antrenamente peste
antrenamente și meciuri jucate + televizate, copil de mingi al Diviziei A, campion național
de juniori, student de educație ﬁzică și, surprinzător chiar și pentru mine, blogger de sport.
Ce am învățat în această perioadă?
Că sportul românesc crește. Dacă sportivi talentați am avut mereu, încep să apară și
manageri responsabili, școliți internațional, care înțeleg că performanța este mai mult
decât un cantonament la munte și-o rugăciune. Totul pleacă de la comunități solide ce
au răbdarea să investească în baze sănătoase pe care să-și asume că le vor întreține
indiferent de obstacole. De aici și nevoia unui material despre marketing sportiv digital
menit tuturor celor care sunt înfometați după informație de calitate într-o grămadă de
junk content.
Cred cu tărie că ”patronii” trebuie înlocuiți de experți pasionați de sport care să-și dedice
timpul și cunoștințele administrării entităților sportive (de orice fel) din România, iar cum
era digitală începe pe orice telefon mobil, am nominalizat experți din aceaste industrii
conexe și i-am întrebat ce cred despre pașii ce urmează. Interviurile din cuprins sunt
exclusive, datate între octombrie 2015 și iunie 2017. Veți găsi perspective unice, proiecții ce
s-au îndeplinit sau nu, dar mai ales teorii demne de luat în seamă ale unor nume
importante din lumea sportului.
Printre interviuri găsiți studii de caz ale unor campanii de marketing sportiv de succes
ce au început din foaia și pixurile unor oameni care, înainte de toate, iubesc sportul. Idei
simple aplicate în contexte punctuale. Creativitate pusă în practică până la obținerea unor
rezultate ce îi implică atât pe cei mai mari campioni, cât și pe copiii care încep cu un vis.
2
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Adrian Georgescu

Jurnalist independent, 46 de ani

Adrian Georgescu a schimbat ingineria pentru presa sportivă,
după ce a absolvit Facultatea de Instalații din București.
Până în 1997 a scris la cotidianul Sportul românesc, apoi la
ProSport și Gazeta Sporturilor.
În 2007, an în care a fost desemnat „Ziaristul anului” la Gala
Premiilor Ioan Chirilă, a devenit jurnalist independent, realizând
o emisiune despre Formula 1 la TVR. În aceeaşi perioadă, a
început colaborarea cu publicaţii precum Evenimentul Zilei,
Adevărul, Gazeta Sporturilor, FHM, în paralel cu activitatea
desfăşurată pe blogul personal, www.adriangeorgescu.ro, unde
se face remarcat prin stilul său „iute şi piperat”. În 2009, a fost
declarat „Editorialistul anului” la Gala Premiilor Ioan Chirilă.
În martie 2017 a lansat romanul Exitus.

1

Poți trage paralele între piața
locală de marketing sportiv
și vest? Unde se găsesc cele
mai mari discrepanțe?

Nu pot vorbi decât din ce am văzut și povestea cea mai interesantă se petrece la nivel mic, nu la nivel
mare. De pildă, eram în diferite zone din Spania, din Țara Bascilor până în Asturias, prin sate izolate
din zone de deal sau de munte. Spaniolii au o rețea de șosele asfaltată impresionantă, cea mai întinsă
din Europa.
Uneori, vezi mai mulți cicliști pe aceste șosele decât automobile și toți aparțin unui club local, au
echipament și practică și sport de plăcere, și cumva de performanță. Acolo, la nivel local, lanțul unește
în mod ﬁresc sponsorul, clubul, publicul, presa.
În același timp, la noi, sportul e ca-n Eugen Ionescu: în mediul rural s-au construit stadioane de fotbal
inutile pe care pasc vacile, iar meciurile de duminică între echipele satelor învecinate nu se mai joacă,
pentru că băieții sunt plecați la muncă în Spania.

2

Care este proﬁlul consumatorului de sport din România și la ce
tertipuri trebuie să apeleze un copywriter cu condei pentru
a-l convinge să citească mai mult decât titlurile cu majuscule?

Nu există tertipuri, dacă folosim acest cuvânt, din start suntem pe un drum greșit. E nevoie de
sinceritate în relația cu publicul, care te va simți dacă încerci să-l păcălești. “What you see is what you
get” e cheia. Și pentru copywriter, și pentru jurnalist, diferența nu se face la nivel de falsă prezentare a
ofertei, ci prin modul în care spui povestea. Componenta de bâlci care încă se practică, cu titluri
înșelătoare care momesc la click, este falimentară pe termen lung. Acest “Vino, intră, pleacă
dezamăgit” creează doar reﬂexe pavloviene, viduri și dependență. E ca în proverbul american „Fool me
once, shame on you; fool me twice, shame on me”.

3
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Adrian Georgescu

Nu pot vorbi de un proﬁl general al consumatorului de sport. Interesantă mi se pare totuși o categorie
care a crescut numeric în ultimii trei - patru ani: cei aﬂați între 30 și 40 de ani, care au venituri peste
medie și pe care fotbalul național nu-i interesează aproape deloc, pentru că nu se regăsesc în niște
personaje lipsite de ambiție, de performanțe, de viitor. Sunt oameni care caută, atunci când urmăresc
o competiție, mai mult ﬁlosoﬁa, poveștile și noima acelei competiții decât o anume disciplină sau o
anume echipă pe care să o susțină. Este publicul pe care presa și agențiile l-au cam uitat în timpul
crizei, când au căutat mai degrabă cantitatea decât calitatea.

3

Ce s-a schimbat odată cu inﬂuența pe care social media o are asupra
interactivității dintre sport și fani? Există viață după moartea presei print?

Nu contează mediul, ci conținutul și modul în care produsul ajunge la consumator. Când acesta va
simți că are atât bani, cât și pe ce să-i dea, o va face fără regret, indiferent de faptul că i se va oferi o
poveste cioplită în piatră sau pe suport electronic.
Aș zice însă că: 1. printul nu va muri, ci se va restrânge la un anumit gen de produse, și 2. există mai
multă viață decât era înainte de criză, pentru că printul avea și un mare dezavantaj: introducea în
“procesul de producție” verigi slabe. Mă refer la distribuție - de unde, de fapt, a venit cea mai mare
parte a colapsului presei tipărite în România - și la tipărire. Eliminându-se aceste etape greoaie, în
timp, interactivitatea va avea de câștigat.
Presa, fanii și sportivii sunt ca o masă cu trei picioare: ea stă mereu în echilibru, dar dacă un picior e
sensibil, mai scurt sau mai lung, nu poate ține nimic pe ea.

4

Unde ar trebui să plaseze resursele oamenii de management din media
și sport în acest an, pentru a aduce publicul mai aproape de
sportul românesc?

Principala lecție a sportului este că nu poți câștiga, mai ales pe termen lung, prin fraudă. Pentru că
afectul publicului este principala resursă a sportului, mai importantă decât banii, oamenii din
management ar trebui să aloce un procent din efortul lor pentru investiția pe termen lung.
Nu întâmplător, evoluția României la Cupa Mondială de Rugby a născut un interes mai mare ca la
edițiile trecute: această nouă generație matură nu mai e la fel de interesată de sporturile unde se
poate face fum fără foc.

4
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Nike & Corinthians FC:

A Republica Popular
do Corinthians

În 2010, clubul brazilian Corinthians a împlinit 100 de
ani. Pentru a marca acest moment, compania Nike
s-a gândit să ofere celor peste 30 milioane de fani un
cadou pe măsură: o țară numită A República Popular
do Corinthians (Republica Populară Corinthians), mai
mare decât peste 150 de țări din lume.
Și pentru a ﬁ recunoscută ca și țară, F/Nazca Saatchi &
Saatchi Sao Paulo a dezvoltat tot ce are nevoie o țară:
Legislație: în ziua în care a împlinit 100 de ani, pe 1 septembrie 2010, a fost printată Magna Carta a
Republicii Populare Corinthians în principalele ziare braziliene;
Documente:
Carte de identitate: locuitorii Republicii au dreptul de a avea propria carte de identitate și peste 1
milion au fost eliberate în prima lună;
Certiﬁcat de naștere: sute de mii de certiﬁcate au fost eliberate online;
Pașaport: unul dintre cele mai importante documente ale unui fan, acesta primind “viză” pentru
ﬁecare meci la care participă;
Scrisoare de amnistie: pentru a accepta fanii altor echipe în această Republică;
Steag: a fost realizat cel mai mare steag al unei țări (540 mp), acesta ﬁind folosit în tribune la ﬁecare meci;
Ambasadă: este ambulantă, se plimbă prin toată țara. Aici se vând produsele echipei și ale republicii. A fost
inaugurat la petrecerea de aniversare și vizitat de sute de mii de suporteri;
Monedă: numită corinthios, se poate folosi la magazinul clubului sub formă de voucher;
Președinte: Luiz Inácio Lula da Silva, cunoscut simplu – Lula, președintele de atunci al Braziliei, a devenit
președintele Republicii Populare Corinthians.
Rezultate:
publicitate gratuită în media braziliană și internațională;
peste 1.2 milioane de subscriberi la newsletterul Nike;
vânzări de produse de peste 5.1 milioane de dolari;
o idee care s-a bucurat de un succes atât de mare,
încât Nike se gândește să adopte această campanie
și în alte țări.

5
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Alexandru Nicolau
Parașutist, 27 de ani

Alexandru „Andy” Nicolau la 11 ani a zburat pentru prima
dată singur, cu parapanta, iar la 12 ani a sărit cu
parașuta, în tandem alături de tatăl său. Patru ani mai
târziu urma să facă singur primul salt cu parașuta.
Face parte din Lotul Național de Parașutism din 2007
și la prima sa participare la Campionatul European de
Parașutism din Croația a reușit să se claseze pe poziția a
treia. În 2010 Alex a devenit campion mondial la juniori,
în cadrul disciplinei precizia aterizării, iar de la începutul
anului 2011 a devenit atlet Red Bull.

1

Cum este văzut parașutismul
în România și cât de mari sunt
diferențele dintre local și
internațional, în ceea ce privește
comunitatea acestui sport?

Parașutismul în România devine din ce în ce mai cunoscut, datorită salturilor în tandem, prin care
orice persoană poate trăi experiența saltului cu parașuta, fără nici un fel de pregătire. Dacă fac o
comparație între local și internațional, comunitatea parașutismului este la fel, în creștere, acum având
câteva sute de parașutiști licențiați, care fac acest sport ca meserie, performanță sau hobby.

2

Ce obiective sportive își poate seta un parașutist de-a lungul carierei?
Există un prag de sus?

Ca în orice sport, dacă vrei să evoluezi, îți propui obiective realizabile și începi cu obținerea licenței de
parașutist. Ulterior, poți participa la un campionat mondial de categoria 1, unde îți propui să obții
medalia de aur la o anumită disciplină. Din păcate, mai sus de atât încă nu avem competiții, deoarece
nu este un sport olimpic.

3

Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă un
parașutist, atât din punct de vedere sportiv, cât și din
al managementul și resurselor necesare?

Din păcate, cea mai mare provocare pentru un parașutist este obținerea fondurilor pentru a merge la
competiții. Este un sport costisitor, care implică multe reguli, multe limitări, ﬁind în ramura aviației, și
depinzi de foarte multe persoane pentru antrenamente și concursuri.
Din punct de vedere sportiv, orice parașutist care nu face performanță, ar trebui să aibă o pregătire
ﬁzică generală bună. Pe măsură ce pretențiile cresc și apare dorința de performanță, pregătirea ﬁzică
și, în special cea psihică, trebuie să crească pentru a putea susține ritmul antrenamentelor și
presiunea concursurilor.

6
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Adrian Georgescu

Cât de mult contează susținerea partenerilor? La ce număr se poate
ridica echipa acestui sport așa-zis ”individual” și cum se poate implica,
practic, o companie în suportul tău?

În orice sport de performanță, sunt de părere că singur nu poți face nimic. Ai nevoie de susținerea
familiei, în primul rând, și a celor apropiați ție. În parașutism sunt în jur de șase discipline, ﬁecare cu
câteva probe speciﬁce de concurs, care pot ﬁ individuale sau de echipă formată din 3-9 membri.
Am spus mereu că fără ajutorul sponsorilor este foarte greu să realizezi ceva pe plan mondial. O
companie poate susține un sportiv sau o echipă prin sponsorizarea cu echipament, sponsorizarea
antrenamentelor.

5

Cum gestionezi canalele tale de social media, care sunt cele
mai interesante mesaje pe care le primești și cum te fac ele să te simți?

Încerc să adaug cât mai multe poze, am observat că, ﬁind un sport mai neobișnuit, lumea pare foarte
atrasă de extrem și, în special, de pozele din cădere liberă.
Cele mai interesante mesaje sunt cele de genul „Nu îți este frică să sari?”, la care răspunsul meu de
ﬁecare dată este „Da, îmi este frică la ﬁecare salt, dar diferența o face felul în care reușești să o
controlezi și să mergi mai departe pentru a trăi acele senzații pe care nu le găsești în altă parte”.

Campionii nu se nasc în sălile de sport.
Campionii sunt făcuți din ceea ce au
mai adânc sădit în ei: o dorință,
un vis, o chemare.

MUHAMMAD ALI

7
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Sports England

#ThisGirlCan

Sports England este un organism public în cadrul Departamentului pentru Cultură, Media și Sport.
În urma unor studii, s-a ajuns la concluzia că femeile nu petrec atât de mult timp făcând mișcare,
din lipsă de timp, frustrare din cauza corpului și frica de a ieși în public pentru a face mișcare. Spre
deosebire de alte campanii în care se aleg personaje atletice pentru ca tu să vezi cum poți arăta,
dacă faci mișcare, pentru campania #ThisGirlCan au fost alese femei obișnuite, deloc atletice,
tocmai pentru a încuraja femeile obișnuite să înceapă să facă sport. Spotul TV a fost lansat în ianuarie
2015, acesta ﬁind promovat și prin intermediul rețelelor sociale.
Această campanie a inspirat femeile să facă o
schimbare pozitivă în viață și, ca rezultat, peste 2.8
milioane de femei au început să facă sport și au
recunoscut că Sports England le-a inﬂuențat decizia.
Spotul „This Girl Can” a înregistrat peste 37 milioane
de vizualizări pe Facebook și YouTube, peste 660.000
tweet-uri. Campania are o comunitate activă de peste
500.000 membri în social media.

8
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Alin Petrache

Președinte Federația Română de Rugby, 40 de ani

Alin Petrache este fost jucător de rugby și a jucat de-a lungul
timpului pentru Dinamo, RC Paris, Bordeaux Begles,
RC Toulon și Beziers, iar pentru naționala României a evoluat
între 1998 și 2004.
Între anii 2009 – 2014 a fost președintele Federației Române
de Rugby, poziție la care a renunțat după ce a fost ales
președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român.
După Jocurile Olimpice de la Rio a ales să demisioneze din
funcția de la COSR, iar în octombrie 2016 a fost ales ca director
general interimar al CSM București. În februarie 2017
a fost ales din nou în funcția de președinte
al Federației Române de Rugby.

1

Cum se vede sportul românesc
din perspectiva unui fost sportiv
de performanță, președinte
de federație, comitet olimpic
și pasionat de sport?

Deși, ca formulare cel puțin, pare o perspectivă multifațetată, reperele pentru evaluarea sportului
românesc sunt aceleași din toate posturile. Anul proaspăt început sună pe cât de diﬁcil, pe atât de
provocator, este hotărâtor din prisma competițiilor și al eforturilor făcute și, în același timp, promițător
din perspectiva strategiilor pe care le-am propus și implementat din postura de președinte COSR.
Avem de-a face cu un amalgam de factori, unii care sprijină fenomenul, alții care îl îngrădesc. Ne
bucurăm de sprijin din partea autorităților statului, însă acest sprijin este limitat de cadrul legislativ pe
care ne străduim să îl modelăm, astfel încât sportul să primească exact ceea ce merită, nici mai mult,
nici mai puțin. Avem sportivi talentați la toate categoriile de vârstă, însă ne aﬂăm la început, din punct
de vedere al unor inițiative care să le garanteze mediul propice de dezvoltare a abilităților native. Ne
propunem creșterea sportului de masă, conștientizându-i importanța în deﬁnirea calității vieții acestei
nații, dar abia acum debutăm cu programe dedicate acestui sector. Pe mine acest amestec mă incită,
mi-am asumat rolul de conducător al forului olimpic la modul complet, cu bune și rele, în condițiile în
care îmi erau cunoscute și unele, și altele, din experiența anterioară de sportiv și om de federație.
Platforma cu care am candidat pentru funcția de președinte al COSR, „România Olimpică 2014 - 2024”
a fost construită exact pe premisa onestității față de noi înșine. Ne datorăm, în primul rând nouă, o
viziune realistă și globală, dacă din ea vrem să generăm perspectivele, fără a ﬁ dezamăgiți și fără a
amăgi. Știu problemele de la ﬁrul ierbii, din sală, de la ﬁecare disciplină sportivă, pe unele le-am
experimentat chiar eu, pe altele mi le-au adus la cunoștință reprezentanți de încredere ai federațiilor
sau le-am constatat singur, în vizitele din teritoriu. Am căutat pentru aceste probleme micro, împreună
cu echipa mea, soluțiile potrivite, astfel încât evoluția pozitivă să se vadă la nivel macro. Am construit
pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, privind lucrurile de jos în sus, știind de unde am pornit și ﬁind
capabili să evaluăm progresul, nu neapărat în comparație cu idealul vizat, ci cu ceea ce se poate face,
având în vedere punctul de plecare. Îmi doresc multe pentru sportul românesc – mijloace de ﬁnanțare
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care să asigure o dezvoltare constantă, cadru legislativ care să valoriﬁce sportul ca un bun național,
profesioniști cu viziune care să se implice în planuri pe termen mediu și lung, conștienți de eforturile
necesare. Mi-aș dori o Olimpiadă a Gimnaziilor, în care copiii să învețe să aprecieze sportul ca pe un
mijloc de educație și formare, și am făcut tot posibilul ca această competiție să prindă viață. Mi-am
propus să reduc procentul de abandon înregistrat la trecerea de la juniorat la seniorat și am creat în
acest scop Centrele Olimpice de Tineret. Acestea sunt doar câteva exemple care, mie personal, îmi dau
speranță, de la care îmi regenerez entuziasmul.

Adrian Georgescu

2

Ce tipar de strategie de marketing sportiv poate ﬁ aplicată
și implementată într-o piață locală limitată și care ar ﬁ pașii de urmat?

Exact ca și în cazul strategiilor de management sportiv, eu nu cred în soluții universale nici când vine
vorba de marketing. Cred, în schimb, în soluții aplicate, generate de o analiză clară a situației, a
contextului, a perspectivelor. Sportul poate ﬁ un produs vandabil, însă este nevoie de particularizare,
de valoriﬁcare a capitalului propriu disciplinei, a polilor de imagine cu care publicul asociază respectiva
disciplină. România are sportivi de marcă, iubiți de oameni și care sunt cei mai în măsură să vorbească
despre sportul în care au făcut performanță, despre ceea ce reprezintă el, despre beneﬁciile asocierii
cu el. Ei trebuie să ﬁe cei care implementează strategia, împreună cu profesioniștii care au formulat-o,
ca urmare a unui studiu temeinic. Tindem să ignorăm anumite etape în încercarea noastră de a
compensa pentru timpul pierdut, în graba de a obține rezultate. Însă, o astfel de abordare ne
păcălește în primul rând pe noi. Investiția într-un studiu prealabil, care să îți reliefeze stadiul în care
ești, este singura variantă care îți garantează rezultate, tocmai pentru că ajută la formularea unor
activități speciﬁce, a unor mijloace potrivite obiectivelor, care să maximizeze rata de succes. Este
nevoie de răbdare și efort susținut, de seriozitate și asumare a responsabilităților. Și mai ales de
oameni deschiși spre nou.
Principiile marketingului în general, se aplică și în cazul marketingului sportiv, dar este obligatorie o
particularizare riguroasă, chiar pe disciplina sportivă în cauză. Apoi, trebuie bine caracterizat publicul
țintă, astfel încât mesajele să ﬁe concepute special pentru ei, la fel și activitățile prin care ele se
transmit. Nu în ultimul rând, este necesară o bună coordonare și supervizare, dar și evaluări
intermediare care să indice dacă abordarea este eﬁcientă, ce anume este de păstrat, ce este de
schimbat, etc. Sportul în alte țări vinde mult, atât de mult încât nu vorbim doar despre autosusținere,
ci chiar de proﬁt. România este însă mult în urmă, astfel încât tot ce se va face aici, deși va părea
revoluționar, va ﬁ la o scară mult mai mică. Ceea ce importă în ﬁnal este progresul, este faptul că
recuperăm din diferență, că ne construim și reconstruim în concordanță cu tendințele actuale. Pentru
un marketing sportiv viabil, în țara noastră este nevoie de schimbări atât la nivel de cadru legal, cât și
la nivel de mentalități, așteptări, grad de implicare. Avem deja semne bune, există federații sportive cu
departamente de marketing coerente, cu strategii pe termen mediu și lung, care au deja un portofoliu
de parteneri și o listă de activități convingătoare. Ele sunt exemplele la care să se raporteze oricine
debutează în acest sector, dovada că se poate, dacă se vrea și se muncește pe măsură. Personal, sunt
mândru de toți cei care conștientizează această nevoie de autosusținere, găsind în marketing un
potențial de exploatat. Este o deschidere care mă face să am încredere în evoluția sistemului
românesc, dar mai ales în oamenii care îl alcătuiesc.
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3

Care este abordarea pe care o instituție sportivă ar trebui
să o aplice vis-a-vis de mediul privat și cum trebuie ea gestionată
în așa fel încât parteneriatele să aducă bugete anuale suﬁciente
pentru performanță?

Mediul privat este o resursă nevaloriﬁcată, mai ales pentru că apropierea de el trebuie făcută la
inițiativa celuilalt. Mediul privat este, dacă putem spune așa, autosuﬁcient. Rare sunt cazurile în care
relaționarea începe din direcția sa, întrucât cei cu care are o legătură pe direcția business sunt deja
acolo, iar terții au strict un aport tangențial. Este misiunea instituțiilor sportive să își facă simțită
prezența, să își prezinte atuurile, să își evidențieze potențialul. Relațiile cu partenerii se stabilesc pe
baza unor aﬁnități comune, adică împărtășirea unui cod de valori și conduită.
Consider că este important ca legăturile create să ﬁe echitabile, sunt practic expresia unei asocieri
liber consimțite, în care scopul este un beneﬁciu multilateral, în care ﬁecare ajută pe ﬁecare, deci clar
trebuie ca această relație să ﬁe bazată pe respect și onestitate, de la început până la sfârșit. Ce trebuie
înțeles în afară de acest aspect, este faptul că partenerii trebuie prețuiți, încrederea și mulțumirea lor
sunt cheia care deschide ușa oportunităților. Un parteneriat este motiv de mândrie, iar exprimarea
acestei mândrii, întreținerea și consolidarea relației sunt esențiale pentru ﬁdelizare.
Un parteneriat nu se reduce nici pe departe la un contract semnat, este o rețea fragilă de interacțiuni
umane, care necesită timp investit, empatie, grijă. Personal, eu cred că parteneriatul este un alt soi de
prietenie, deci comportă aceleași reguli, poate chiar mai stricte, și reclamă aceleași investiții personale.
Este adevărat că sistemul de ﬁnanțare al sportului din România i-a împins pe unii în zona de confort.
Este cea mai păguboasă abordare. Nu trebuie să te mulțumești cu puțin sau cu ce ți se oferă.

4

Cum ar trebui să arate acțiunile de marketing ale unei federații
din România, astfel încât fanii să se apropie, asocieze și identiﬁce
mai deschis cu aceasta și de ce majoritatea evenimentelor sportive
de la noi au loc cu tribune goale?

O celebră replică a lui Gheorghe Dinică spune că „mâna întinsă nu primește pomană”. Mediul privat
dorește POVESTEA. Fiecare sport din România o are. Trebuie doar scrisă și spusă celor din jur. Sunt
sigur că vei rămâne foarte încântat să auzi poveștile sportului românesc. E clar că marketingul trebuie
gândit în termenii contemporaneității. Nu poți aplica soluții detaliate acum câteva decenii, poți doar
adapta principiile pe care ele s-au bazat la tendințele de astăzi.
Oamenilor trebuie să li te adresezi cu mijloacele folosite acum, în limbajul actual, cu obiective
desprinse din prezent. Acțiunilor de marketing le trebuie originalitate, însă dincolo de acest impuls
spontan, le trebuie și planiﬁcare. Nu aș învinovăți sectorul marketingului pentru lipsa suporterilor la
manifestările sportive, această absență având motivații multiple – varietatea opțiunilor de petrecere a
timpului liber disponibile astăzi, lipsa unei culturi sportive, faptul că nu conștientizăm valențele
sportului de a consolida relații de familie, prietenie, colegialitate.
Sunt multe motivele pentru care nu se vine, acum avem datoria de a le compensa cu și mai multe
motive de a veni. Sportul trebuie să redevină accesibil, apropiat, distractiv. Aici intervine strategia de
marketing de care tot discutăm. Ea are drept scop această transformare, ajungând pas cu pas la
suﬂetul și mintea receptorului, convingându-le pe amândouă de avantajele experienței sportive.
Sportul înseamnă performanță, iar uneori înțelegem greșit și traducem dezamăgirea unor participări
sportive în abandonarea sportului, tocmai pentru că suporterul este una dintre resursele la care
practicanții se întorc pentru a-și regăsi energia și seva, sunt speranța că ai pentru cine să lupți.
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Fix acest statut de componentă activă în performanța sportivă trebuie cultivat. Odată câștigați
suporterii ca parte integrantă în jocul pe care îl aleg, ei trebuie stimulați, ﬁdelizați, reînnoiți și, nu în
ultimul rând, folosiți ca promotori. Aici intervine obligativitatea sportului de a se apropia de suporteri,
de a coborî, prin intermediul exponenților săi, printre ei, uman, fără pretenții. Este o combinație
delicată, diﬁcil de gestionat, însă esențială pentru ca sportivii noștri să performeze din ce în ce mai
bine, știindu-se iubiți și apreciați.

5

Unde se situează nivelul de înțelegere pe care îl au oamenii de marketing
din companiile ce se axează pe investiții în sport în România?
Ce se poate îmbunătăți aici (de ambele părți)?

Vorbim de o „specie rară”, aceea a companiilor axate pe investiții în sport. Aproape o specie
necunoscută, pe care o știi din poveștile altor țări. Lăsând gluma la o parte, companiile care investesc
în sport efectiv, asumat, sunt companii care se bucură de prezența unor profesioniști în domeniul
sportiv, dar și în cel al managementului și marketingului.
Sunt companii care deja știu piața, îi cunosc subtilitățile, au un plan. Aceste companii sunt, pe cât de
puține, pe atât de importante, întrucât soarta lor depinde în aceeași măsură de noi, oamenii sportului
românesc, ca și de ei, cei care activează în respectivele instituții. De ce? Simplu, pentru că altfel se văd
lucrurile dintr-un birou și total diferit se resimt ele la nivel de practică. Împreună putem armoniza și
eﬁcientiza strategiile, însă acest efort comun necesită încredere și maleabilitate.
Până acum mă bucur să constat că le-am găsit pe amândouă și am putut păși cu dreptul într-o serie
de colaborări, însă avem misiunea de a prezenta mediului de afaceri sportul ca afacere, pentru că
acesta este orizontul de așteptare, aici sunt indicii în care ei își traduc activitatea, ceea ce înțeleg și
evaluează constant. Aștept și sper la mărirea acestui sector. Recomand, la rândul meu, tuturor celor
implicați în fenomen, o comunicare sporită, din punctul meu de vedere extrem de importantă pentru
a reînscrie sportul în mentalul colectiv.

Perseverenţa nu este o cursă lungă:
sunt mai multe curse scurte una
după alta.

WALTER ELLIOTT
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Procter & Gamble

Thank you, Mom!

Campania „Thank you, Mom!” a fost lansată înaintea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, cu un
spot în care sportivii aveau ﬂashback-uri din timpul copilăriei, practicând sport, iar mamele lor erau
alături de ei, aveau grijă de ei, îi ajutau în dezvoltarea lor ca sportivi.
În 2014 a fost lansat spotul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sochi, având aceeași temă ca în 2012.
Campania a fost reluată în 2016, înaintea Jocurilor Olimpice de la Rio, cu un nou spot în care mamele
sportivilor îi ajută să treacă peste stres, momente diﬁcile, greutăți, îi susțin din tribune, iar la ﬁnal se
bucură alături de ei în momentul câștigării titlului olimpic.
Scopul campaniei este de a mulțumi tuturor mamelor
din lume, iar pentru a atrage un număr cât mai mare
de oameni în campanie, a fost creată aplicația „Thank
you, Mom” prin care utilizatorii puteau să transmită
un mesaj personalizat propriilor mame.
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Ana-Maria Popescu (Branza)
Scrimeră & Vicepreședinte Federația Română de Scrimă, 32 de ani
Legitimată la CSA Steaua, Ana-Maria Brânză
(Popescu - nume de căsătorie) a început să practice
scrima la vârsta de 13 ani, specializându-se din
prima pe spadă, deoarece era singura armă cu mâner
pentru stângaci.
După doar 7 luni de antrenamente a devenit campioana
României. Este multiplă campioană europeană și
mondială, iar la Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing a
obținut medalia de argint la individual, iar în 2016, la Rio,
a devenit campioană olimpică pe echipe.

1

Ești activă pe rețelele sociale, fapt care îi ajută pe fani să te poată simți
aproape, interacționând cu tine. Cât timp petreci online și ce mesaje te
impresionează cel mai tare?

Într-adevăr, am încercat să ﬁu cât mai activă în zona social media pentru că oamenii care îmi urmăresc
activitatea, iubitorii de sport, consider că merită o parte din timpul meu. Trebuie să recunosc că uneori
e greu să țin pasul cu postările, pentru că între două antrenamente nu găsesc mereu timp, dar încerc, pe cât
posibil, să le mulțumesc tuturor. Chiar dacă scrima nu este un sport foarte popular și nu concurăm în săli cu
sute de spectatori, e important să știi că cineva acolo, în fața monitorului, te urmărește și îți transmite energie.

2

Cum se vede sportul românesc din punct de vedere al
marketing-ului prin ochii unui sportiv de performanță, care a avut contact
cu nivelul înalt de-a lungul carierei, și ce s-ar putea îmbunătăți pe acest
plan pentru cluburile și sportivii din România?

Recunosc din prima, nu am cunoștințe de marketing, dar din punctul meu de vedere, în sportul românesc abia
acum începe să ia amploare acest segment. Mult timp ne-am concentrat toate eforturile în a face performanță,
în a crea un produs. Acum e momentul să învățăm să ambalăm acel produs și să îl vindem. Nici la nivel mondial
scrima nu beneﬁciază de o strategie de marketing. Sunt țări, precum Italia, în care scrima este privită și înțeleasă
altfel, pentru că acolo s-au ocupat de acest lucru. Altfel, poți avea cel mai bun produs de pe piață, respectiv cei
mai medaliați sportivi, dar dacă nu îi faci cunoscuți, nu îți vor aduce proﬁt. Pentru că oricât de greu ne-ar ﬁ să
recunoaștem, sportul devine un business.

3

Ai participat la competiții pe tot globul, ﬁecare dintre ele cu modalități
proprii de promovare. Cât de bine înțeleg oamenii de marketing să respecte
nevoia de intimitate a sportivului și să nu te scoată din zona de confort
doar de dragul publicității? Au fost propuneri de acest gen pe care le-ai refuzat?

Așa cum spuneam, scrima nu este un sport popular nici pe plan mondial. Se întâmplă să participăm la competiții
internaționale în săli goale, pentru că organizatorii nu se preocupă și de promovarea acestor evenimente. Sunt
spectatori în sală, dar majoritatea sunt cunoscuți sau oameni care au avut contact cu scrima și știu despre ce
este vorba. Este greu să stârnești interesul spectatorului, dacă nu îi explici ce se întâmplă acolo. Punându-mă în
locul lor, nici eu nu aș avea răbdare să urmăresc o competiție care durează o zi întreagă, fără să înțeleg de ce doi
sportivi se luptă pentru a aprinde un bec. Mai întâi trebuie să facem acest sport cunoscut, apoi să aducem
oameni în sală și, abia la urmă, să reușim să îi ținem. Este un drum lung, dar trebuie pornit de undeva! Așadar,
înainte de toate, avem nevoie de oameni de marketing în scrimă, abia apoi sportivii vor putea alege dacă își
doresc să se implice în anumite activități sau nu. Personal, nu am fost pusă în situația de a refuza anumite
propuneri, pentru că acestea nu au existat.
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Cardul de Suporter – un produs bancar
unic lansat de Bancpost, partener
al Echipei Nationale de Fotbal

Bancpost a devenit sponsorul oﬁcial al Echipei Naționale de Fotbal prin parteneriatul încheiat la
începutul anului 2015, sub sloganul „Împreună pentru România, împreună pentru performanță!”,
susținând astfel cel mai îndrăgit sport din România, în acord cu angajamentul băncii de a sprijini
performanţa şi valorile autentice româneşti.
Parteneriatul s-a reﬂectat în mod direct în beneﬁcii
acordate clienților băncii, astfel că în februarie 2016,
în perspectiva Campionatului European de Fotbal din
același an, Bancpost a lansat Cardul de Suporter, un
produs unic în piață, cu beneﬁcii exclusive pentru toți
suporterii Naționalei: 10% discount la achiziția de
bilete pe www.bilete.frf.ro la meciurile Naționalei care
se joacă pe teritoriul României, respectiv 20%
discount la achiziția de produse oﬁciale ale Echipei
Naționale de Fotbal de pe www.magazin.frf.ro.
Lansat într-un design unic, cardul este un cadou pe
care banca îl face milioanelor de români pentru care
Echipa Națională transmite emoție autentică și
întărește sentimentul de mândrie națională. Graﬁca
specială a fost inspirată de energia comunității
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de fani ai fotbalului românesc. Acest produs unic
oferă atât fanilor Echipei Naționale, cât și
clienților Bancpost un produs pe care îl pot folosi
în scopul de a-și susține pasiunea pentru fotbal
și care îi face să se simtă mândri că sunt români
de ﬁecare dată când își scot cardul din portofel,
atât în țară, cât și în străinătate. Cardul de
Suporter poate ﬁ folosit ca orice card de debit
obișnuit: pentru plăți la comercianți, în magazine
sau online, retrageri de numerar, atât
în țară, cât și în străinătate.
Pentru comunitatea de suporteri, Bancpost a creat
și platforma www.bancpostpentrunationala.ro,
unde aceștia pot aﬂa mai multe detalii despre cum
pot deveni posesori ai unui Card de Suporter
și să aibă astfel acces la beneﬁciile pe care acesta le oferă. Produsul a fost apreciat de industria de proﬁl,
la sfârșitul anului 2016 ﬁind desemnat Produsul Bancar al Anului de către revista cu proﬁl ﬁnanciar
Piața Financiară, publicație ce recunoaște anual performanțele industriei de proﬁl, din punct de vedere
al rezultatelor, produselor sau serviciilor lansate.
Comunicarea Bancpost cu comunitatea suporterilor este una constantă. Recent, a fost lansat un nou
spot TV sub sloganul #stimcasuntetiacolo. Noul spot manifest vorbește în fapt despre spiritul de
suporter și despre maniera în care acesta înțelege să ﬁe aproape de Națională: pe viață.
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Aura Toma

Director Executiv Marketing
& Comunicare Bancpost, 43 de ani
Absolventă a Academiei de Studii Economice din
București, Aura Toma ocupă din 2014 postul de Director
Executiv Marketing & Comunicare la Bancpost.
În trecut a fost Regional Account Director la Geometry
Global – București, Managing Director la MullenLowe,
dar și CEO la Tempo Advertising.

1

De ce un parteneriat
Bancpost – Echipa Națională de Fotbal?

Bancpost este un brand românesc cu o tradiție îndelungată pe piața locală și bine ancorat în realitatea cotidiană,
care are constant un rol și o implicare activă în viața comunităților. Parteneriatul cu Echipa Națională a pornit din
interiorul organizației, dinspre pasiunea angajaților Bancpost pentru sport, care participă în mod frecvent –
individual sau în cadrul echipei - la competiții sportive. Mai mult, am dorit să ducem această pasiune pentru
sport și către portofoliul nostru de clienți, oferind experienţe memorabile pline de emoție alături de Echipa
Națională. Fotbalul este sportul care adună milioane de români la ﬁecare meci al Naționalei. Echipa Națională de
Fotbal are o putere unică de a uni și inspira milioane de români, generând o comunitate puternică, cu emoție
autentică și mândrie națională.

2

Cum a schimbat acest parteneriat abordarea
strategiei de marketing a băncii?

Integrarea platformei de comunicare a parteneriatului cu Echipa Națională a potențat strategia de marketing
Bancpost, i-a adăugat noi valențe pe care am încercat să le exploatăm în beneﬁciul tuturor stakeholderilor
implicați – angajați, clienți, comunitatea de suporteri în ansamblul ei. În acest sens, colaborarea a adus cu sine o
serie de activități și inițiative dedicate, dar și lansarea de produse exclusive care să nu se limiteze doar la aria
comercială, ci să asigure posesorilor săi o experiență unică cu beneﬁcii exclusive. Cardul de Suporter este
rezultatul acestei dedicări de a valoriﬁca acest parteneriat în beneﬁciul clienților. Lansat în ediție specială într-un
design modern și dinamic, Cardul de Suporter este un produs bancar unic pe piață și aduce suporterilor Echipei
Naționale de Fotbal beneﬁcii exclusive precum discounturi la bilete și echipamente sportive.

3

Ați ales să însoțiți Federația Română de Fotbal într-o misiune grea ținând
cont de marile așteptări ale pasionaților de fotbal de la noi. Cum reușiți
să comunicați la nivel de bancă în acest context nu tocmai favorabil?

Am ales să însoțim Federația Română de Fotbal și Echipa Națională printr-un parteneriat asumat. Românii iubesc
sportul și iubesc fotbalul, iar asta se vede în energia fantastică care se coagulează înaintea competițiilor.
Indiferent de scorul meciului anterior. Pentru că Naționala este un simbol, la care e greu să renunți, și revii lângă
ea ori de câte ori se aﬂă într-o competiție. Platforma noastră de comunicare #stimcasuntetiacolo sub care facem
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toate acțiunile, susține această trăire puternică de mândrie națională care transcende rezultatul și care se
traduce în fapt într-o legătură intensă, de lungă durată, aceea de suporter.

4

Cum este călătoria până acum și ce perspective s-au schimbat
de la începutul parteneriatului până astăzi?

Călătoria alături de Echipa Națională implică un angajament început în anul 2015 prin care susținem activ
comunitatea de suporteri din rândul clienților, angajaților și publicului larg printr-o serie amplă de acțiuni:
produse dedicate, activări ale comunității în jurul ﬁecărei competiții, promoții și beneﬁcii speciale, experiențe
memorabile alături de Națională. Cu cât performanțele echipei sunt mai bune, bineînțeles că activările
suporterilor sunt mai ample și mai vibrante. Succesul tuturor acțiunilor suporterilor și sponsorilor din ultimii ani
depășește într-adevăr perfomanța Echipei Naționale, iar loialitatea și entuziasmul neîncetat al acestora este de
apreciat. Asta ne dorim prin acțiunile pe care le dezvoltăm în platforma parteneriatului, să răsplătim și să
susținem în continuare această loialitate a milioanelor de suporteri români.

5

Ați adus produse noi în piață datorită acestui parteneriat. Care sunt
caracteristicile Cardului de Suporter?

Produsul a fost foarte bine primit de către clienti și de către întreaga piață. Lansat în luna februarie 2016, Cardul
de Suporter al Echipei Naționale – un card de debit emis în parteneriat cu Mastercard - s-a bucurat de un interes
crescut din partea clienților și a pieței în general. În prezent, numărul cardurilor de suporter emise a depășit
150.000. De asemenea, am lansat în Agenţia Mall Băneasa primul magazin FRF onsite deschis în cadrul reţelei
proprii de unităţi. Ulterior, în acest an i s-a adăugat încă unul inaugurat într-o unitate centrală Bancpost din Cluj.
În cadrul acestora, suporterii beneﬁciază de discount la bilete și la produsele oﬁciale ale Echipei Naţionale,
reducerea ﬁind disponibilă atât pentru clienții Bancpost, cât și pentru oricine intră în unitățile Bancpost.

6

Ce urmează în comunicarea Bancpost ca Sponsor Oﬁcial al Echipei Naționale?

Continuăm să oferim experiențe memorabile și să aducem noi beneﬁcii exclusive pentru comunitatea
suporterilor Naționalei. Aducem mereu conținut nou în platforma de comunicare existentă și consolidăm prin
acțiuni dedicate comunitatea posesorilor de Carduri de Suporteri. Suntem fără întrerupere suporterii Naționalei
și suporterii suporterilor Naționalei.
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Nike & Casey Neistat:

Make It Count

Nike i-a propus lui Casey Neistat, producător de ﬁlm și YouTuber, să realizeze un ﬁlm despre ce
înseamnă #makeitcount (#făsăconteze în traducere), în vederea lansării brățării ﬁtness Nike Fuel Band.
Dar Casey a cheltuit tot bugetul pe o călătorie alături de amicul lui, Max, în care s-a ﬁlmat alergând,
dându-se pe skateboard etc. Planul era să călătorească în jurul lumii până rămân fără bani,
a durat 10 zile. Povestea începe în New York, apoi pe fast forward toate destinațiile în care au fost
(Paris, Cairo, Londra, Johannesburg, Zambia, Nairobi, Roma, Doha, Bangkok etc.) pe alocuri cu
citate inspiraționale.
La ﬁnal, Casey se întoarce unde a început povestea, în
clădirea din New York. Nike a lansat clipul pe propriul
canal pe 8 aprilie 2012, cu titlul „Make It Count”. A
doua zi a postat și Casey Neistat pe canalul propriu,
clipul devenind viral, depășind peste 1.5 milioane de
vizualizări în trei zile.
În prezent are peste 23 milioane de vizualizări. Casey
Neistat a primit un brief și a făcut ceva spontan în
schimb, dar a rezultat una dintre cele mai bune
povești ale unui brand.
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Bogdan Nitu

CEO Webstyler, 39 de ani

A început ca DTP-ist în 1997, iar în 2000 a pus bazele
Webstyler, după ce a avut succes cu două site-uri create
alături de fratele său. În prezent, Webstyler este cea mai
premiată agenție de digital din România, primind peste
60 de premii la cele mai importante festivaluri de
publicitate. Webstyler face parte din GMP Group și oferă
servicii integrate de comunicare digitală.

1

Cum se vede relația dintre
sport și online unui om care
le face pe amândouă într-o piață
românească plină de inițiativă,
dar cu puțin know-how?

Digitalul a ajutat foarte mult în ultimii ani la dezvoltarea sportului de masă. Oamenii se inspiră unii
pe alții în a face mai mult sport în diverse forme, prin social media. Dacă până acum 10-15 ani, când
spuneam că facem sport, asociam asta, în general, cu un sport cu o minge (fotbal, baschet, tenis),
social media a atras mulți oameni și către altfel de sport: running, biking, ﬁtness, triatlon etc.
Cu cât vor face mai mulți oameni sport (de masă, nu neapărat de performanță), cu atât investițiile
în sport vor crește, atât ca business, cât și în marketing. Și asta pentru că, atâta timp cât este
promovat la nivel individual, sportul câștigă apreciere în rândul tuturor, inclusiv în rândul celor care
nu fac vreun sport.

2

Unde se produce ruptura dintre sportul românesc și mediul privat
la nivel de colaborări care să aducă beneﬁcii de ambele părți?

Dacă vorbim de ruptură, înseamnă că cele două medii au fost la un moment dat într-o relație strânsă.
Nu a existat un asemenea moment, de-abia acum începe să se strângă o relație între sport și mediul
de business privat. Nu a existat o relație mai strânsă pentru că oamenii de business nu identiﬁcau prea
multe beneﬁcii din asocierea cu sportul. Dacă, pe de o parte, fotbalul le aducea audiență - cantitate, dar
nu și calitate, alte sporturi nu livrau nici cantitate, nici calitate.
Lucrul acesta s-a schimbat destul de mult în ultimii ani. Putem vedea companii mari din România că
sponsorizează federații, maratoane și alte competiții sportive importante din țară. Și asta pentru că cei
implicați în fenomenul sportiv au început să înțeleagă care sunt nevoile unei companii care ar investi în
sport, iar companiile au început să înțeleagă cum își pot crea beneﬁcii prin asocierea cu sportul. Nu am
ajuns prea departe, dar e un început.
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3

Plecând de la premisa că biletul la evenimentul sportiv este produsul
de bază al unei organizații din această nișă, cum poate comunicarea
să îmbunătățească situația?

Adrian Georgescu

Orice entitate sportivă (federație, club, competiție etc.) trebuie să înțeleagă că trebuie să construiască branduri
puternice. Brandurile puternice aduc oamenii la evenimentul sportiv, generează venituri din merchandising,
atrag audiență media și sponsorizări.
Iar aici e mult de lucru. Primul pas este educația. Puțini oameni din fenomenul sportiv înțeleg valoarea adăugată
de investiția în marketing. Există atâtea federații și cluburi care nu au departament de marketing. De fapt, oare
câte au? Nu de mult îl auzeam pe patronul unui mare club de fotbal din Liga 1 spunând că în România nu se
poate face marketing sportiv. Nimic mai fals și mai neinformat.

4

Care este nivelul specialiștilor de marketing sportiv online din România
și de unde își pot lua resursele cei care aspiră la performanță în acest domeniu?

Nu cunosc să existe vreo analiză făcută de cineva, dar cred că e mult și dacă spun că e scăzut. Cred, mai degrabă,
că nu există un grup de specialiști în marketing sportiv. Cred că de-abia acum se formează. Și cred că ideea de
specialist de marketing sportiv online este prea nișată azi.
Cât despre resurse, internetul e plin, trebuie doar să caute. Sunt din ce în ce mai multe exemple și studii de caz
de succes despre marketingul sportiv. Eu învăț studiind foarte mult online și, bineînțeles, aplicând. Mai și
greșesc, dar cine nu va greși, nici că va performa, ca să vezi.

5

Care ar ﬁ exemplele reușite de campanii digitale din nișa sport,
cu identiﬁcarea ingredientelor cheie care au contribuit la succesul lor?

Cum cred că sunt prea puține exemple strict în mediul digital, am să mă refer la exemple care nu s-au întâmplat
doar în mediul digital. Am să îmi aduc aminte mereu cu plăcere de lansarea platformei Fotbal Adevărat pentru
Timișoreana în 2010 prin acel meci în care, o echipă a suporterilor adunată prin engagement online, a întâlnit o
echipă a legendelor fotbalului românesc din anii ’80. Cred că succesul a fost dat de ineditul campaniei și de
credibilitatea pe care Timișoreana a dat-o prin faptul că a arătat că înțelege real fenomenul. Nu a făcut doar o
campanie simpatică despre fotbal, ci a atacat o problemă. De asemenea, Timișoreana a făcut în ultimii ani o
treabă foarte bună pentru brandul Cupei României la fotbal.
În ultimul an, au apărut mai multe campanii și acțiuni de marketing remarcabile. Aș începe cu un alt exemplu din
fotbal, platforma Arena Fanilor creată de Federația Română de Fotbal în jurul meciurilor echipei naționale, cu
două campanii până acum. Prima în jurul meciului România - Grecia și, mai ales a doua, cu principala
componentă în digital, în contextul meciului România - Finlanda, meci la care a fost atins un nou record de
audiență pe Arena Națională. Campania a avut atât de mare succes, pe de o parte datorită reacției foarte rapide
a echipei din campanie, FRF și agenție, care a înțeles ce înseamnă real time marketing, pe de altă parte pentru că
a oferit oamenilor o motivație autentică și puternică de a se implica.
De asemenea, tot în contextul echipei naționale, remarc modul în care Bergenbier a exploatat sponsorship-ul
prin platforma Eu sunt 12. Apoi, chiar dacă nu vorbesc de o campanie anume, îmi place ce se întâmplă pe parte
de marketing la Federația Română de Handbal. Faptul că au adus la conducerea departamentului de marketing
un om experimentat în marketing și comunicare, e o premisă bună pentru succes.
Ca să trec și la alt sport, cred că merită amintită campania Băncii Transilvania, împreună cu Federația Română de
Baschet, pentru meciul echipei naționale de baschet feminin cu Turcia din februarie, o campanie care, printr-o
strategie cu adevărat insightful de engagement online, a adus un nou record de audiență în România pentru un
meci de baschet.
Nu în ultimul rând, mă întorc la fotbal și remarc campania Federației Române de Fotbal de susținere a educației
prin asocierea matematicii cu fotbalul, campanie care, chiar dacă nu a avut o componentă creativă digitală, a
generat viralizare masivă online printr-un stunt de PR spectaculos.
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10 ani de experiente inedite oferite de
Heineken si UEFA Champions League

Heineken® este sponsor oﬁcial al UEFA Champions Legue din 2005, când a preluat parteneriatul de la
Amstel, brand deținut de grupul HEINEKEN, și a ajuns în timp în peste 220 țări prin acțiunile sale de
marketing și PR. Champions League este o competiție urmărită de peste 4 miliarde de oameni, cărora
Heineken dorește și reușește să le ofere o experiență inedită dincolo de cele 90 minute de joc.
Prima campanie lansată de Heineken a fost Welcome to
Champions Planet, cu ocazia sezonului 2005-2006.
Aceasta a avut scopul de a promova parteneriatul cu
UEFA și de a spori interesul global pentru fotbal, ca
sport care leagă lumea. Campania a fost implementată
în 120 de țări, dedicată fanilor înfocați ai fotbalului, care
văd un teren de fotbal în cele mai neobișnuite spații,
dar și non-fanilor. În primul spot al campaniei, Romario
și Gianfranco Zola au jucat fotbal cu patru fani într-o
piață dintr-un oraș european, la ﬁnal realizându-se
conturul terenului de fotbal.
În martie 2007 a fost lansată campania Enjoyed together
around the world, construită pe statutul cu adevărat
internațional al Heineken și UEFA Champions League.

Au fost create 14 spoturi de câteva secunde, care ilustrează grupuri de
prieteni din Canada, China, Jamaica, Rusia, SUA, Noua Zeelandă,
Groenlanda etc, consumând Heineken în timp ce vizionează meciurile
din UCL. De asemenea, a fost creat și un spot special „Space”, în care
astronauții se bucură de Heineken și UCL în stația spațială MIR.
Tot în 2007 a luat naștere UEFA Champions League Trophy Tour,
prezentat de Heineken, concept prin care se dorește o mai mare
apropiere între fani și competiție. Astfel, Heineken pleacă în turneu
cu trofeul UCL timp de câteva săptămâni, alături de staruri ale
fotbalului, și se opresc în diverse orașe pentru ca fanii să aibă parte de
o experiență inedită. Din 2007 încoace, trofeul UCL a vizitat mai multe
țări din Africa, America Latină, Asia și orașe din SUA.
Great Together este campania concepută pentru sezonul 2008-2009,
conform căreia, pentru o seară de fotbal perfectă ai nevoie de trei
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ingrediente: un meci din UCL, prieteni și Heineken. De asemenea, odată cu startul acestui sezon, Heineken a
integrat în parteneriatul cu UEFA Champions League și programul de consum responsabil. Pe toate stadioanele
pe care s-au jucat meciurile competiției s-a aﬁșat mesajul „Consumă Heineken în mod responsabil”, în același
timp scurte spoturi ﬁind difuzate la TV, în timpul meciurilor.
În 2009 Heineken și UEFA Champions League au dus experiența fotbalistică la un alt nivel, lansând campania
The Heineken Star Experience, prin care dorește să inspire fanii și să îi provoace să trăiască experiențe inedite.
De-a lungul sezonului fanii au câștigat bilete la meciuri, ce includ turul stadionului, prezență pe teren la încălzirea
jucătorilor etc. În plus, Heineken a oferit fanilor ocazia de a-și transforma sufrageria în UEFA Champions League
Star Lounge.
În primăvara anului 2011 Heineken a lansat StarPlayer, un joc de fotbal live care permite fanilor să urmărească
meciurile UCL la televizor și, în paralel, să se joace pe computer, iPhone sau iPod. StarPlay transformă vizionarea
TV într-o experiență socială interactivă pentru fanii de fotbal. Pentru a obține puncte, fanii trebuie să anticipeze
ce se va întâmpla în momentele cheie ale meciului urmărit. De exemplu, la cornere, lovituri libere sau penalty,
fanii trebuie să opteze pentru respingerea balonului sau pentru gol. Prin „Interactive Champions League”,
aceștia pot concura cu fani din alte țări, dar și cu prietenii de pe Facebook.
Legendary Football a fost campania dedicată sezonului 2011-2012, concepută pentru a arăta fanilor de pretutindeni momentele magice pe care le creează UEFA Champions League împreună cu legendele fotbalului. Spoturile
i-a avut în prim plan pe Gianluigi Buffon, Rene Adler, Patrick Vieira, Clarence Seedorf și Ruud Van Nistelrooy,
jucând fotbal în locuri precum operă sau Pantheon-ul.
Spre ﬁnalul sezonului 2012-2013, Heineken a lansat spotul „Road to the Final”, prin care arată că o persoană, cu
imaginație și inventivitate, poate să ajungă la cel mai prestigios eveniment de fotbal intercluburi. Prin această
campanie, Heineken încurajează fanii să accepte diversele provocări ale brandului pentru a câștiga premii unice
în viață. Fanii brandului de pe Facbook au putut juca un joc de pinball inspirat din spotul publicitar. Jucătorii pot
concura cu persoane din orice colț al lumii, dar și împotriva ambasadorului campaniei, Clarence Seedorf. De
asemenea, în timpul semiﬁnalelor din acest sezon, fanii au putut interacționa cu Seedorf pe Twitter. Cei mai
ingenioși fani au câștigat bilete la ﬁnala de pe Wembley, iar 250 de norocoși au vizionat ﬁnala în Ibiza la evenimentul VIP organizat de Heineken.
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#ShareTheSofa a fost una din cele mai apreciate campanii Heineken, lansată în sezonul 2013-2014. Ce a
schimbat însă Heineken, este faptul că activările campaniei s-au desfășurat în timp real, în timpul meciurilor din
Champions League. Brandul a oferit fanilor oportunitatea de a interacționa pe Twitter cu legendele competiției,
precum Ruud Gullit, Ruud van Nistelrooy, Hernan Crespo, Owen Hargreaves, Fernando Hierro, Michel Salgado
și Fernando Morientes, aceștia răspunzându-le prin tweet, imagine sau video pe Vine, într-un mod amuzant sau
serios. Motivația campaniei este fapul că 70% din urmăritorii Champions League vizionează meciurile singuri
acasă, iar 65% dintre aceștia folosesc un al doilea device în timpul vizionării. Astfel, Heineken a oferit acestor fani
o experiență unică, de a sta de vorbă cu starurile fotbalului pe Twitter, în timp ce urmăresc competiția preferată.
Ca și rezultate, de exemplu meciul găzduit de Fernando Morientes a avut 87 milioane de impresii, iar brand
awareness-ul Heineken a crescut cu 11%.
Pornind de la succesul campaniei #ShareTheSofa, Heineken a dorit să le ofere și mai mult fanilor UEFA Champions League, lansând astfel campania #ChampionTheMatch în sezonul 2015-2016, în al nouălea an consecutiv de
sponsorizare a competiției. Nouă ani, deci nouă legende ale fotbalului care comentează meciul live, și cărora li se
alătură și alte personalități, în locuri care mai de care mai spectaculoase. De exemplu, Ruud Gullit a urmărit
meciul PSG – Chelsea în Elveția alături de Gian Simmen, snowboarder, și alți prieteni. Ce aduce în plus față de
#ShareThe Sofa este faptul că Heineken construiește experiența vizionării meciurilor din UEFA Champions
League, trecând prin fazele de pregătire pentru vizionare, meciul propriu-zis și dezbaterile de după, oferind
conținut creativ care poate ﬁ împărtășit cu prietenii.
#ChampionTheMatch a continuat și în sezonul 2016-2017, Jose Mourinho alăturându-se campaniei prin spot-ul
„Prep Talk”, în care Mourinho ține fanilor un discurs pasional și motivațional. El îi îndeamnă pe fani să se
pregătească pentru o seară de Champions League indiferent de țara și fusul orar în care se aﬂă. În mediul
digital, fanii s-au înscris în diverse concursuri pentru a câștiga bilete la meciuri sau, din nou, o excursie la Ibiza
pentru a viziona marea ﬁnală în cadrul unui eveniment VIP.
De asemenea, Heineken a oferit experiențe inedite și prin aranjarea unor spații în care se pot viziona meciurile.
Anul acesta și Heineken România a aranjat „Penthouse Heineken”, un spațiu de la ultimul etaj al unei clădiri din
cartierul Primăverii din București, un spațiu ideal pentru orice microbist: un ecran imens, canapele, PS4, foosball,
snack-uri și, evident, bere Heineken.
Încă de la primul an de parteneriat, Heineken și-a dorit și a reușit să transforme o seară obișnuită de UEFA
Champions League într-o seară de sărbătoare. O seară în care îți aduni prietenii și te bucuri de spectacolul
fotbalistic oferit de cea mai prestigioasă competiție intercluburi.
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Cristian China-Birta

Blogger & Antreprenor online, 42 de ani
Cristian China-Birta este blogger pe cristianchinabirta.ro şi
antreprenor online. De formaţie jurnalist, a trecut apoi de partea
cealaltă a „baricadei” şi a lucrat în administraţie publică locală şi
centrală, după care a devenit consultant în comunicare. În 2007 a
descoperit bloggingul şi a decis să meargă pe calea aceasta. Scrie pe
blogul său personal despre social media, blogging şi antreprenoriat.
În 2011 a lansat și Blogal Initiative, o agenţie prin care desfăşoară
campanii pentru bloggeri într-o modalitate inedită, care s-ar
caracteriza prin „democratizarea” ofertei companiilor către bloggeri.
Aproape 200.000 de Euro au fost trimiși către bloggeri prin
intermediul acestei platfome.
Din 2013 este implicat în Kooperativa.ro, care înseamnă proiecte
de nișă, precum sportlocal.ro, blogdebere.ro, blogdefotograﬁe.ro,

1

blogdetehnologie.ro, blogdecafea.ro, blogdecinema.ro,

Cum se vede relația dintre
taximetre.ro, toate reunite sub umbrela de brand
Kooperativa 2.0, companie pe care o
sport și online prin ochii și
deține alături de Vlad Dulea.
business-ul unui om care le face pe
amândouă într-o piață românească
plină de aplomb, dar lipsită de tehnică?

Dacă ar ﬁ să aleg dintre toate lucrurile bune care se întâmplă când se pupă sportul cu online-ul, aș
alege așa: procentajul celor din sport care înțeleg că social media poate să îi ajute a crescut teribil.
Numai că - iar aici vine partea cea mai nașpa pe care aș alege-o - cei mai mulți dintre ei se opresc la
această constatare, că îi ajută, iar pași suplimentari, ca să le zic așa, nu mai fac. Din ce am văzut eu pe
piață, opreliștea vine din două părți: una de know-how - ei știu că social media ajută, dar habar nu au
cum să performeze în această zonă - și una de mindset de business - strategie, plan editorial, investiții
corelate cu conversiile pe care le urmăresc pe partea de obiective.
Cumva, mulți consideră că sportul, indiferent că vorbim despre federație, club sportiv sau ramură
sportivă, consideră că ”ar trebui să meargă de la sine”. Numai că, așa cum ne arată experiența,
exemplele de succes dovedesc exact contrariul: de la sine nu merge. Cel puțin nu pe termen lung,
așa cum trebuie.

2

Unde se produce ruptura dintre sportul românesc
și mediul privat la nivel de investiții?

Cred că sunt două probleme aici. Una este cea legislativă. Pentru că mediul de business gândește
business. Tradus, asta înseamnă că, dincolo de feng shui-ul unora care vor să ajute sportul (fără de care
nu prea se realizează necesara chimie, de altfel), trebuie să obțină și niște beneﬁcii. Care beneﬁcii pe
legislația românească sunt vax albina. Așa că orientează fondurile către altceva. A doua problemă ține
de modul în care sportul se vinde. În primul rând, mulți oameni de marketing din sport, mă rog, așa le
scrie pe cartea de vizită, trimit celebrul document de prezentare, de cele mai multe ori rămas undeva
prin anii ’90, așa, oricui, cu ”stimate domn” și pe linie de spam, ca să o zic direct. Conversiile sunt,
evident, aproape de zero. Minus ar trebui să le zicem, pe mindset de business, căci ei au investit ceva
timp în chestia asta degeaba. Am o grămadă de discuții la activ cu oameni din business care îmi
povesteau amuzați de astfel de abordări. Cel mai important lucru care lipsește, în opinia mea, din astfel
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de abordări din partea omenilor de sport, este prezentarea clară a beneﬁciilor pe care un brand le
poate obține dintr-o sponsorizare. Mă rog, faza cu ”o să ﬁți prezenți pe mapa evenimentului” nu o mai
punem la socoteală, din motive absolut evidente.

Adrian Georgescu

3

Plecând de la premisa că biletul la evenimentul sportiv este produsul
de bază al unei organizații din această nișă, cum poate social media
să îmbunătățească situația?

Biletul la evenimentul sportiv, mai bine zis achiziția lui de către un spectator, reprezintă vârful pâlniei de
conversie într-o strategie de social media. Mai direct spus, pașii ar ﬁ cam așa: lumea aﬂă de eveniment, în funcție
de cum este ”vândut” acest eveniment vrea să aﬂe mai multe, poate răspândește informația, iar abia apoi
cumpără. Fiecare pas, dacă este făcut cum trebuie, reprezintă un beneﬁciu pentru brandul sportiv în cauză. În
social media vânzarea se face indirect și ține de mult mai multe lucruri decât vânzarea la ghișeu.
Oricum, marea majoritate a celor care lucrează în marketingul sportiv habar nu au cum să își dea seama cât au
vândut în social media. Nici măcar să facă o corelație între expunerea pe care au avut-o și conversia în bilete nu
știu să facă. Și mulți se întreabă ”cum de au venit 500 de oameni la meci, dacă cei de la site-ul de bilete îmi spun
că au vândut doar 38 de bilete?” Ehe, când te întrebi asta nu e chiar rău, deși trebuia să ai deja tool-urile de
analiză. Că nu vrei să aﬂi răspunsul e mai nașpa.

4

Care este nivelul specialiștilor de marketing sportiv online din România
și unde vezi loc de îmbunătățire?

Într-un cuvânt, nivelul specialiștilor de marketing sportiv online din România este unul dezamăgitor.
Sunt multe de îmbunătățit, dar cred că ar trebui să pornească de la schimbarea mindset-ului din unul de hobby,
într-unul de business. Și să înțeleagă că ce fac ei este componentă de business, nu poezie, ca să o zic direct.

5

Trei exemple reușite de campanii din social media din nișa sport,
cu identiﬁcarea ingredientelor cheie care au contribuit la succesul lor.

Nu m-aș referi la niște campanii punctuale, pentru că nu sunt mare fan al focurilor de paie. Pentru că, să zicem, o
federație poate face o campanie care să aibă succes și, după vreo 2 ani, nu mai auzi nimic din zona aia. Aș da ca
exemplu ce a făcut și ce face Federația Română de Rugby cu multiplele site-uri pe care le are (frr.ro, super-liga.ro,
rugbytv.ro) și cu prezența activă pe Facebook, dar și pe partea de bloggers relations. Au început să miște bine
încă din 2008 și a durat ani buni până să își facă o bază solidă în social media. Acum o au și asta se vede.
Îmi place foarte mult ce se întâmplă cu Federația Română de Handbal, de când a venit noua echipă de
conducere. Iar aducerea lui Lorand Boți Balint ca director de marketing este un pas uriaș pentru federație.
Uitați-vă la ce rebranding au făcut, la ce poziționare, chestii de bază, ca să poți construi pe ele strategia de social
media. Deja se văd rezultate foarte bune, dar stai să vezi peste vreo doi ani despre ce vorbim.
De ceva vreme, ridic sprânceana la ce face Federația Română de Fotbal. Care a înțeles, cred, că social media este
aur pentru activitatea ei. Bazele s-au pus foarte bine în ultimul an. Acum sunt curios cum o să continue. Dar eu
am mari speranțe că o să se meargă pe drumul bun.
Ce este foarte important la cele trei exemple de mai sus, este că au înțeles că mixul de marketing este cel mai
important lucru. Și că social media ajută foarte mult atunci când declini strategia de marketing în această zonă,
dar nu să faci doar asta. O lecție pe care aș vrea să văd că o învață mai multă lume din marketingul sportiv.
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USWNT

Influencer campaign

Echipa națională de fotbal feminin a Statelor Unite ale Americii a crescut în online foarte mult în anul
2015. Succesul se datorează și campaniei pornite înaintea Campionatului Mondial din acel an. Federația
a trimis tricouri personalizate la sute de politicieni, cântăreți, actori, vedete, sportivi cu impact puternic
în social media.
Aceștia au fost mai mult decât
încântați să își arate sprijinul
pentru echipă și au postat imagini
cu tricoul pe diverse rețele sociale,
alături de hashtagul
#OneNationOneTeam.
Echipa a câștigat titlul de
campioană mondială, iar
hashtag-ul a fost folosit de
aproape 200.000 de ori pe
Twitter în 30 de zile.
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Cristian Dragos Gheorghe
Country Sales Manager – SEG Team, 35 de ani
Licențiat în Management la ASE București, cu masterat în
Marketing și Comunicare și Relații Publice, Cristian a fost timp
de șase ani (2006 – 2012) directorul executiv al clubului
Sportul Studențesc, unde a implementat primul rebranding
și prima campanie socială a unui club sportiv din România
(Iubește Sportul!).
Din 2012 este Country Sales Manager la Sport Evolution Group
(SEG), prima agenție de marketing sportiv din România. Este
inițiatorul Sports Business Academy și co-autor al manualului
de Marketing Sportiv. Campaniile sale au fost incluse in
"Introducere în Marketing" de Phillip Kotler.

1

Cum vezi relația dintre sport
și online într-o piață românească
plină de inițiativă, dar cu puțin
know-how?

În acest moment, această relație este înghețată până la inexistență. Cu excepția Federației Române de
Fotbal, Steaua Baschet și Sport Arena, sunt foarte puține cluburi care au o politică și o strategie bine
conturată pe zona de online.
În acest moment și-a luat avânt partea de endorsement prin pagina principală a sportivilor. De notat și
eforturile făcute de Federația Română de Handbal și Federația Română de Baschet.

2

Unde se produce ruptura dintre sportul românesc și mediul privat,
la nivel de investiții?

Atunci când statul nu pune ca și prioritate sportul, decizia se reﬂectă mai departe și în mediul privat. În
plus, mediul privat nu are în acest moment o imagine foarte clară a ceea ce înseamnă return of
investment prin sport și merge pe căile bătătorite ale industriei de publicitate (TV, online, radio,
outdoor clasic), cu greu își asumă să iasă din zona de confort.
Sportul, la rândul său, nu luptă unitar să devină prioritate pentru societate, ca atare nici statul și nici
mediul privat nu îl trec pe lista de ”must”.

3

Plecând de la premisa că biletul la evenimentul sportiv este produsul
de bază al unei organizații din această nișă, cum poate social media
să îmbunătățească situația?

Social media poate să ampliﬁce comunicarea unui eveniment, să îi crească importanța, să dea mult mai
multe informații și, nu în ultimul rând, să trezească pasiunea copiilor din noi.
Pe scurt, este cea mai frumoasă formă de a crește valoarea unui eveniment prin conținut și, implicit,
valoarea unui bilet.
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4

Care este nivelul specialiștilor de marketing sportiv online
din România și unde vezi loc de îmbunătățire?

Nivelul este unul bun, prin prisma inexistenței unei industrii reale, este greu să vorbești de marketing
sportiv când nu ai ratat un eveniment, nu ai cheltuit de la tine în această zonă măcar 2000 de lei sau nu
ai fost pe terenul de joc.
Cred însă că vin vremuri bune, Toma Nicolau sau Andrei Otineanu sunt doar două nume pe care sper
să le văd implicate tot mai des în lumea sportului, deoarece sunt printre puținii care se documentează
non-stop cu privire la ceea ce se întâmplă la nivel global. Ne mai țin și pe noi la curent. Sper să nu se
supere ceilalți, dar cei doi sunt un nivel de referință. Putem să îmbunătățim doar dacă ne informăm,
aplicăm, testăm și continuăm.

5

Care sunt cele mai reușite campanii digitale din nișa sport
și ce ingrediente cheie au contribuit la succesul lor?

În acest moment, pe zona de sport s-a remarcat campania eusunt12, care este o platformă Bergenbier.
Succesul său a fost legat de unicitate și faptul că s-a bucurat de susținerea unor endorseri foarte
apreciați, care și-au legat paginile oﬁciale de cele ale campaniei.
A mai fost GMP cu Arena Fanilor, în momentul în care FRF a aﬂat că meciul României cu Finlanda se
joacă fără suporteri. Arena Fanilor a trezit un sentiment de apartenență pe care nu îl mai regăsisem de
foarte multă vreme în sportul din România.

Dacă nu te vezi ca un învingător,
nu poți performa ca un învingător.

ZIG ZIGLAR
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Nike Russia

Instaposters

În Rusia, producătorul Nike, alături de agenția Instinct, a gândit campania publicitară Instaposters.
Brand-ul a folosit fotograﬁile utilizatorilor de sex feminin care au fost distribuite pe Instagram cu
hashtag-ul #BetterForIt și în care acestea practicau un sport.
Imaginile au fost transformate
în postere de mărime naturală și
aﬁșate în diferite zone ale
Moscovei, în stilul artei stradale.
Fiecare imagine era însoțită
de un citat și hashtag-ul
campaniei, invitând trecătorii să
continue acțiunea postând pe
propriile conturi de socializare.
În total au fost postate 27.806
poze din care 54 au fost
transformate în postere.
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Emil Gradinescu

Comentator sportiv, Telekom Sport, 57 de ani
Deși a absolvit Facultatea de Cibernetică, Emil Grădinescu
s-a angajat la departamentul sportiv al TVR, unde a lucrat
până în 2008.
În prezent este comentator la Telekom Sport, dar colaborează
și cu Eurosport. Asociația Presei Sportive i-a decernat Premiul
de televiziune în 2000 și 2002, a primit de cinci ori premiul
TV Mania pentru cel mai bun comentator.

1

Care este bilanțul sportului
românesc prin ochii unui
comentator sportiv cu
decenii de experiență?

Performanțele sunt în legătură directă cu nivelul la care se face performanță în România și cu felul în
care este stimulată activitatea sportivă de masă. Dacă analizăm rezultatele obținute de sportivii noștri
în 2015, ce constatăm? Avem, în primul rând, succese la tenis. Dar și Halep, Tecău și Mergea, au
performanțe exclusiv din ﬁnanțări proprii, resurse proprii, sacriﬁcii făcute de familii, făcute de sportivi
înșiși. Statul s-a implicat și se implică în continuare mult prea puțin în susținerea activității de
performanță.
Ajungem la discuția mai largă. Statul se implică mult prea puțin și în dezvoltarea sportului în toate
straturile societății. Nu poți să faci sport la nivel de semi-amator, sau chiar amator, așa cum se făcea în
trecut. Mă refer aici la perioada de dinainte de Revoluție. Și o spun din proprie experiență. Ca să îmi duc
copilul să facă un pic de tenis, trebuie să dau 85 - 100 lei/oră. Ca să îl duc la o oră de natație, din nou
trebuie să decartez 100 lei. Practic, orice sport la care vrei să îți duci copilul, costă bani. Și repet, asta
este la nivel de amator, să ne mișcăm puțin, să circule sângele. Lucru care nu se întâmpla înainte de
Revoluție. Țin minte, antrenorii mergeau în școli, veneau în timpul orelor și întrebau cine vrea să facă
gimnastică, cine vrea să facă baschet, cine vrea să facă tenis de masă, șamd. Și se făceau antrenamente
până când unul din cei 50 sau 100 de copii, ieșea la suprafață și era performer. Astăzi, ce să facă omul
mediu din societatea noastră, care câștigă 300 – 500 euro/lună? Pur și simplu, își rupe de la gură, ca să
își ducă copilul să facă puțin sport, nu neapărat de performanță. Nu este neapărat o investiție. Sau este
o investiție în sănătatea copilului.
Daciada de exemplu, fără îndoială, pe vremea aceea avea rolul ei, un rol bine gândit. Astăzi, am înțeles
de la noul ministru, Elisabeta Lipă, că se încearcă reînvierea Daciadei. Este o idee foarte bună și nici nu
trebuie să ne ﬁe rușine de numele acesta, deoarece au fost lucruri făcute bine, cu cap, sănătoase și în
perioada dinainte de Revoluție. Aș zice chiar mai multe decât se fac în ziua de azi. Deci, este vorba
despre felul în care este susținută activitatea sportivă la nivel amator sau semi-amator. Pentru că de aici
ai baza pentru performanță.
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Ce performanțe avem în 2015? Subțiri. Repet, la tenis, Simona Halep, Horia Tecău, Florin Mergea. La
judo o avem pe Andreea Chițu. Avem gimnastica, o disciplină de succes, prin tradiție în România, iar
asta tot pentru că s-au pus bazele atunci în anii ’70, cu centrul de la Onești. Avem box cu Mihai Nistor,
dar slab, pentru că boxul a murit și, din nefericire, la nivel de amator a murit și pe plan internațional.
Spada, iarăși o disciplină tradițională în România. Cristina Neagu, care duce mai departe tradiția
handbalului feminin. Succesul de la Campionatul European este cântecul de lebădă al unei generații de
excepție și nu știu dacă va putea ﬁ repetată această performanță. Asta în legătură cu extra-fotbalul.
La fotbal ne pricepem cu toții, știm exact ce se întâmplă. În ’90, actualii șeﬁ din fotbal, mă rog, nu chiar
actualii pentru că s-a schimbat o generație, Mircea Sandu și Mitică Dragomir, au moștenit un fotbal
foarte performant: echipa națională caliﬁcată fără probleme la Mondialele din ’90, ’94, la Europenele din
’96; echipe de club care jucau fără probleme semiﬁnale de Cupa Campionilor Europeni, Cupa UEFA sau
Cupa Cupelor; Steaua care a jucat două semiﬁnale de Cupa Campionilor Europeni. Deci, un fotbal viu,
competitiv, bazat exclusiv pe resurse interne, un fotbal care știa să pieptene, să treiere, să selecteze
resurse pe plan intern. Așa am avut niște jucători de excepție. Astăzi suntem inundați de fotbaliști cu o
valoare îndoielnică, veniți de afară. Chiar în ultima vreme, Liga 1 a ajuns un fel de cimitir al elefanților,
vin tot felul de, mă rog, performeri sau foști performeri care, dintr-un motiv sau altul, au ajuns într-un
punct de minim al carierei lor și încearcă să o relanseze în țară.
Repet, situația a ajuns într-un moment delicat. E greu să te gândești că se poate obține performanță în
actualele condiții. Vom vedea la Jocurile Olimpice de la Rio, deja semnalele sunt alarmante. Vom vedea
atunci dacă direcția pe care a mers sportul românesc e corectă, dar sunt extrem de pesimist. Nu pot să
uit celebrele vorbe ale politicii românești, „sportul nu este o prioritate”. Foarte bine! Bine că nu este o
prioritate, bine că priorități sunt Microsoft, autostrăzile și alte zone din care se pot redirecționa niște
bani! Bine că priorități sunt corupția și incompetența!

2

Care este proﬁlul consumatorului de sport din România și ce schimbări
pot ﬁ anticipate, ținând cont de faptul că furnizorii de conținut pun
la dispoziție oferte din ce în ce mai ample?

Publicul românesc, cel puțin în materie de fotbal, a ajuns un public extrem de selectiv și de pretențios,
aș zice chiar puturos, în cele din urmă. Întâi și întâi, competiția internă, Liga 1 se vede pe o mulțime de
posturi. Nu are un nivel grozav, un nivel exagerat, sunt câteva partide care merită văzute pe stadion,
dar toată avalanșa asta de meciuri a creat o stare de lâncezeală, de lene. Mă gândesc, de exemplu, la
Astra Giurgiu, liderul. Liderul joacă cu locul II, de exemplu, 500 de spectatori pe stadion. Ce poți să faci
în Giurgiu sâmbătă sau duminică seară, când se joacă meciurile Astrei? Mă întreb, care sunt miile de
activități culturale, artistice, ce cluburi, ce distracție poți să ai sâmbătă sau duminică seara, când joacă
liderul campionatului, o echipă care probabil va juca în cupele europene în sezonul viitor? Dar mai bine
stai acasă, îți iei o bere – două și te uiți la televizor. Și înjuri liniștit, fără să mai dai bani. Cam asta este
situația și în țară, cu mici excepții. Pentru că ai atâtea oferte, tu – spectator, mai bine zis telespectator,
dintr-un om care te mai duceai pe stadion să strigi, să îți arăți apartenența la un clan, la o idee, ai ajuns
un tip izolat, însingurat, stai acasă în fața televizorului, comod, leneș și îți îneci trăirile în singurătate.
Acesta este obiceiul de consum al publicului sportiv din România.
Pe lângă asta, mai este și tentația meciurilor internaționale, a meciurilor din ligile puternice, de care
trebuie să ținem seamă. Acesta este un lucru indubitabil și această tentație a devenit din ce în ce mai
mare, concomitent cu awareness-ul pe care îl au ligile importante de fotbal în cadrul publicului nostru.
Adică, ligile din Anglia, Italia, Germania, Franța, Spania șamd, sunt tot mai populare, iar publicul a
început să se intereseze tot mai mult de ceea ce se întâmplă în aceste competiții, lumea a început
să vorbească și să cunoască foarte bine ce se întâmplă la AC Milan, Borussia Dortmund,
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Bayern München, Real Madrid, Barcelona șamd. Faptul că este din ce în ce mai la curent cu ce se
întâmplă în aceste grupări, face publicul să îl urmărească, să devină un public ﬁdel al acestor competiții,
iar asta ia din pofta românului de a vedea echipe românești la lucru pe stadioane.
Se vede foarte tare diferența între un meci din România și unul din alte campionate. Uitați-vă, numai
din curiozitate, într-un meci din Bundesliga, de exemplu, terenul pare foarte mic. Ai impresia că
jucătorii sunt mulți, este densitate mare. Asta pentru că au calități ﬁzice, aleargă, e o mișcare continuă
și mișcare în viteză. La noi, terenurile sunt parcă nesfârșite, distanțe mari între jucători, parcă se mișcă
greu, mă rog. Asta e o impresie poate subiectivă, dar merită încercată această comparație.
În concluzie, cam asta ar ﬁ cu publicul românesc, e obișnuit să ﬁe servit la nas, să i se dea la televizor
totul, iar din cauza asta, stadioanele au devenit tot mai pustii.

Talentul câștigă jocuri, dar lucrul
în echipă și inteligența în joc
câștigă campionate.

MICHAEL JORDAN
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EA Games & Google

Madden GIFERATOR

Deși National Football League (NFL) se bucură de un succes uriaș în continuare, mult mai puțini fani se
joacă Madden, spre deosebire de anii trecuți. Pentru a lansa Madden NFL 15, EA Games simțea nevoia
de a-și recâștiga relevanța și a se conecta cu noua generație de fani. Astfel, cu ajutorul celor de la
Google, au creat Madden GIFERATOR, un creator de gif-uri NFL în timp real, care permite fanilor să se
bucure de momentele bune ale echipei preferate, dar și să provoace fanii rivalilor.
În timpul ﬁecărui meci, GIFERATOR
genera gif-uri legate de ceea ce se
petrecea pe teren. Mai mult, fanii
puteau crea propriile gif-uri pe
orice dispozitiv. Astfel, Madden
și-a păstrat relevanța pe durata
întregului sezon și a reușit să
creeze o legătură cu noua
generație de fani. GIFERATOR s-a
bucurat de un succes imens, ﬁind
folosit de fani, echipe și jucători
din NFL, dar și de alte branduri.
Lansat în primul weekend din
sezon, în doar două zile au fost
create peste 200.000 de gif-uri.
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Ioana Cosma

Jurnalist sportiv, Redactor–șef Sport.ro, 43 de ani
A pășit prima oară pe stadion la vârsta de 5 ani și i-a plăcut
atât de mult încât se ocupă de fotbal și acum. A început ca
reporter în Cluj, iar în 1998 s-a transferat la PRO TV București,
primind aici în grijă echipa Rapid. Mergea peste tot cu echipa,
practic a crescut lângă Mircea Lucescu.
În prezent este redactor-șef la Sport.ro și prezintă Ora exactă
în sport. De asemenea, este prezentă la cele mai importante
meciuri, unde se ocupă de live-uri, dar și de corespondențele
prin telefon. Un fel de Cătălin Radu Tănase al sportului.

1

Care este bilanțul sportului
românesc în 2016 prin ochii
unui jurnalist experimentat?

Unul real, corect, fără lamentări, fără așteptări prea mari. Nu există rezultate fără investiții. S-au investit
bani în handbal, CSM București a luat Liga, nu s-au investit bani în alte sporturi, nici rezultate nu am
avut. O avem pe Simona Halep, care trebuie admirată sau corect evaluată, chiar dacă a refuzat
participarea la Jocurile Olimpice de la Rio pentru că nu primea nici bani și nici puncte WTA,
dar e un brand de țară în acest moment. Rămâne o minune ce fac fetele de la scrimă, în rest, de ce
să ne plângem.
Sportul nu a reprezentat o prioritate, la modul sincer și onest, pentru niciun Guvern de după 1989.
Vrem să vedem în ce condiții se antrenează sportivii care practică sporturi fără vizibilitate și să facem o
comparație cu alte state? Nu cred că ne-ar plăcea să vedem săli pline de igrasie, dar ele există.
Apoi, nu ne place să ne uităm peste graniță, la Ungaria, dar acolo s-a făcut din sport o politică națională.
Și nu ne place comparația cu ei la bilanțul medaliilor câștigate de ei și de noi la Rio. Dar să o mai vedem
încă o dată: Ungaria - 8 medalii de aur, 3 de argint, 4 de bronz - locul 12 mondial. România a terminat pe
locul 47 în lume. Cu o medalie câștigată prin import de un luptător din Cecenia.

2

Care ar ﬁ cele mai mari discrepanțe dintre marketing-ul sportiv local
și cel din Europa de Vest sau din SUA?

Nu prea poți face o comparație pentru că noi nu avem. Așadar, compar ceva cu ceva ce nu există. O să trec la
sportul cu cea mai mare vizibilitate - eternul fotbal masculin. Păi despre ce marketing să vorbim câtă vreme
cel mai mare club din România nu își asigură măcar 50% din buget pe marketing și merchandising?
Sigur, o să ni se spună că există în acest moment un conﬂict între CSA și FCSB, dar e praf în ochi. Nici înainte
nu puteai face turul stadionului, să vizitezi normal muzeul clubului, să ai un magazin de prezentare, să cumperi online produse cu însemnele clubului. Acum, în toamnă, când a început școala, oare câți copii ar ﬁ vrut un
ghiozdan, un penar, un trening sau un caiet cu însemnele clubului preferat? Cine se mișca în piață cât de cât?
Dinamo, poate cei de la Botoșani și, în relația cu cei interesați, Academia lui Gică Hagi. Ah, și FRF.
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3

Care este proﬁlul consumatorului de sport din România și la ce tertipuri
trebuie să apeleze o publicație națională pentru a-l convinge să citească
mai mult decât titlurile cu majuscule?

Sunt diverse etape. În televiziune, spre exemplu, a existat etapa concursurilor TV, urmată de cea a
cazurilor sociale, apoi a manelizării, a sărăciei, apoi abordarea negativă și probabil va veni și un alt
curent. Așa e și în modul în care îi convingi pe oameni să intre pe un articol. La început au fost femeile,
eterne, frumoase, dar și dezbrăcate, apoi titlurile mincinoase, bombastice, acum se curăță totul. Se va
curăța bine, articolele de calitate sunt viitorul. Cred că nu va mai ﬁ niciun tertip, omul superﬁcial de azi
își va dori să acumuleze informație curată.

4

Ce s-a schimbat odată cu inﬂuența pe care social media o are asupra
interactivității dintre sport și fani? Există viață după moartea presei print?

Există viață după orice. După orice om, după orice etapă, după presa print. Social media oferă rapid
posibilitatea de a accede la informație. Un exemplu, AS Roma are în jur de 40 de angajați la departamentul de comunicare, aici intră AS Roma TV, Facebook, Twitter - pagini ale clubului, dar și paginile
individuale ale jucătorilor reprezentativi.
Altfel, presa de tip online este acum viitorul, nu poți sta cramponat în trecut. Și cred că noi nu stăm
rău la acest capitol. Pe Facebook, spre exemplu, Sport.ro are peste 1.1 milioane de urmăritori,
Gazeta Sporturilor 475 de mii, Digi Sport 750 de mii, Dolce Sport aproape 300 de mii. Dacă știi
să folosești aceste ”like-uri”, nu ai cum să greșești, dar să nu îl minți și să nu îți bați joc de cel care
ți-a transmis că te apreciază.

5

Unde ar trebui să plaseze resursele oamenii de management
din media și sport în acest an, pentru a aduce publicul mai
aproape de sportul românesc?

Mi-aș dori să se intre în zona quality și aici. Se pot crea evenimente în mai toate zonele, dar ai nevoie
și de infrastructură. Sunt casual momentele dintr-un mall, spre exemplu, sunt interesante și ieșite
din tipar, dar ar ﬁ bine să avem mai multe orașe ca și Clujul. Orașul acesta și-a rezolvat aproape toate
zonele de necesitate în sport - are stadion, polivalentă și bazine olimpice.
În ﬁne, la fel cum o piesă de teatru jucată într-un spațiu neconvențional e interesantă, cred că și în sport
putem crea momente speciale. Pe lângă sporturile de echipă, mi-aș dori ca și sporturile individuale să
ﬁe mai respectate, scrima, atletismul sau gimnastica. Să nu le respectăm doar din 4 în 4 ani.

Principiul este să concurezi cu tine.
E vorba de îmbunătățiri, despre a ﬁ
mai bun decât ai fost ieri.

STEVE YOUNG
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Adidas

#ThereWillBeHaters

Campania #ThereWillBeHaters a pornit pentru a
promova ghetele produse de Adidas, f50.
Spotul publicitar, avându-i ca actori principali pe
Gareth Bale, James Rodríguez, Luiz Suárez și
Karim Benzema, vorbește despre hateri și ideea
de hate. Haterii sunt peste tot, ﬁecare din noi
are hateri, mai ales vedetele fotbalului.

Haterii vorbesc despre modul jucătorilor de a merge, modul de a celebra golurile și victoriile, despre
absolut tot ce fac aceștia. Concluzia spotului este că „haterii vor urî noile ghete ale jucătorilor. Le vor
urî, deoarece și le doresc și ei”. Dar, dacă jucătorii sunt iubiți, le vor ﬁ iubite și ghetele.
Campania vine ca un tribut
adus pasiunii jucătorilor și
fanilor, deopotrivă. Adidas se
folosește de conturile de
socializare ale jucătorilor
pentru promovare și a creat
conținut personalizat pentru
ﬁecare în parte. În plus, pe
lângă jucătorii-imagine a noilor
ghete, și alți jucători au postat
pe rețelele sociale imagini cu
noile ghete, alături de
hashtag-ul campaniei,
#ThereWillBeHaters, printre care Bastian Schweinsteiger, David Alaba, Javi Martínez etc. După câteva
luni, s-a alăturat campaniei și Leo Messi.
Campania s-a bucurat de peste 160.000 de distribuiri în doar câteva zile, iar în prezent spotul are peste
20 milioane de vizualizări pe YouTube.
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Lucian Lipovan

Jurnalist sportiv, Sport.ro, 37 de ani
A început în 2000 ca reporter, realizator de emisiuni
și comentator de meciuri la Radio Timișoara, apoi a lucrat la
cel mai bun săptămânal de sport din România, Fotbal Vest. În
2004 a preluat ediția de Vest a cotidianului ProSport,
ajungând cel mai vândut ziar pe plan local.
În 2006 s-a mutat în București, ca redactor-șef adjunct la
ProSport, apoi redactor-șef timp de doi ani, până în 2014. A
ales să meargă mai departe doar pe televiziune, colaborând
deja cu Sport.ro. În prezent, este realizator de emisiuni
sportive.

1

Care este bilanțul sportului
românesc prin ochii unui
jurnalist experimentat?

Sportul este tot mai mult oglinda societății. O vreme a păcălit realitatea, realizând performanțe peste
bugetele de care beneﬁciază.
Din păcate, n-a proﬁtat de acea perioadă pentru a se adapta la realitate, iar când a coborât cu picioarele
pe pământ, mai ales după criza din 2008, a făcut-o brusc, s-a prăbușit realmente. Iar acum are nevoie
de o reorientare radicală, o resetare de care nu cred că e capabil momentan.

2

Care ar ﬁ cele mai mari discrepanțe dintre marketing-ul sportiv local
și cel din vest sau de peste ocean?

În mare parte, NU există marketing sportiv local. Există câteva tentative, dar nimic coerent, de durată,
palpabil. Momentan, în multe locuri nici nu se face diferența dintre marketing și vânzări.
Mulți consideră că atribuția marketingului este să aducă bani la club/federație/etc., nu să construiască
brandul care apoi să ﬁe valoriﬁcat, preferabil de o altă echipă, una de vânzări. Mulți oameni de sport pleacă
de la premisa că nici nu trebuie să își promoveze produsul, să-l facă atractiv, să-i facă audiență, ci presupun
că automat, pentru că e echipa orașului sau echipa națională, lumea e obligată să-l ”cumpere” printr-o formă
sau alta, bilete/sponsori/etc.

3

Care este proﬁlul consumatorului de sport din România și la ce tertipuri
trebuie să apeleze o publicație națională pentru a-l convinge să citească
mai mult decât titlurile cu majuscule?

Există toate tipurile de consumatori de sport și, mai important, nici unul nu e ”mai bun” sau ”mai rău” decât
celălalt. Există și cititori de tabloid, mulți, există și oameni interesați de calitate, mai puțini. Exact ca peste tot,
aici nu suntem mult diferiți, poate doar proporțiile să difere.
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Din păcate, zeci de ani nu am avut acces la prea mult conținut așa că nu avem o educație a receptării presei.
Tertipuri pentru a atrage publicul există, inclusiv titlurile cu majuscule funcționează, până atunci când le
folosești prea des. Când toate titlurile devin majuscule, nu mai merge treaba, iar să treci înapoi la titluri
normale e mult, mult mai greu. Online-ul însă e cel mai păcătos - e mediul în care e cel mai greu să captezi
atenția pe o durată mai mare.

4

Ce s-a schimbat odată cu inﬂuența pe care social media o are asupra
interactivității dintre sport și fani? Există viață după moartea presei print?

Exista viață după orice, cu atât mai mult după print. Se vede de altfel, practic print oricum nu mai există în
România de ani buni, decât pentru un fel de ”secte”, dacă pot să-i numesc așa pe cei ca mine, care încă vor să
cumpere și să citească print.
Social media a apropiat fanii de sport, ﬁe că vorbim chiar de sportivi sau de ”intermediarii” dintre fani și sportivi, adică ziariștii. Pe vremuri nu îți închipuiai că poți comunica atât de ușor, sau măcar vreodată în viață, direct
cu Hagi sau cu Nadia, acum sportivii sunt mult mai la îndemână. Asta complică și munca ziariștilor, cărora le e
mult mai diﬁcil să vină cu subiecte noi, diferite, inedite față de ceea ce le este accesibil oricum cititorilor. Pe de
altă parte și ziariștilor le ușurează comunicarea cu oamenii de sport, măcar în privința timpului necesar.

5

Unde ar trebui să plaseze resursele oamenii de management
din media și sport în acest an, pentru a aduce publicul mai aproape
de sportul românesc?

Oamenii de sport trebuie mai întâi să înțeleagă clar și obiectiv care este exact produsul lor, care sunt calitățile
și care sunt minusurile lui. Apoi, să își facă un plan cu acțiuni concrete, sistematice și regulate de promovare a
acelui produs în care banul să nu ﬁe singurul argument.
Pentru a vinde un produs, trebuie mai întâi să ai un produs și apoi să existe oameni care să îl vrea. De multe
ori la noi se sare peste acești pași și se trece direct la „vreau să vând drepturile TV”. Sportul profesionist trebuie
tratat ca un produs de entertainment, care trăiește exclusiv din succesul pe care îl are, nu din ambiții electorale și/sau așa-zis interes public. Interesul public este sportul de masă, sportul profesionist trebuie să se vândă,
nu să ﬁe dat gratuit de stat.

Sportul este cultivarea consecventă
și voluntară a efortului ﬁzic intensiv.

PIERRE DE COUBERTIN
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Nike Women

#MakeTheRules

Pe 23 iunie 1972 a fost adoptat Titlul IX – parte a
Amendamentului Educației, care spune că „nicio
persoană din Statele Unite, pe baza sexului, nu poate ﬁ
exclus de la partcipare, sau să i se nege beneﬁciile, sau să
ﬁe supuși discriminării în cadrul oricărui program de
educație și activitate care beneﬁciază de sprijin ﬁnanciar
din partea federațiilor. ”

Peste 96 de sportive au postat legat de
această campanie pe Twitter, ajungând la
peste 11.5 milioane de urmăritori, printre
acestea aﬂându-se Serena Williams, Hope
Solo sau Mia Hamm. Campania s-a desfășurat pe Facebook, Twitter, Instagram,
Tumblr, Pinterest și YouTube, platforme
pe care au fost promovate “regulile”
sportivelor și încurajați urmăritorii să își
creeze propriile reguli.

Dacă în 1971 doar 290.000 de fete participau la
programe sportive în timpul liceului, în 2012, la
aniversarea de 40 de ani, numărul acestora a depășit 3
milioane de fete, americanii considerând această lege ca
ﬁind una istorică, care a contribuit din plin la dezvoltarea
sportului feminin american. Pentru a celebra aniversarea
de 40 de ani, Nike Women a creat o campanie integrată
nu doar pentru a-și arăta aprecierea pentru cele mai
mari sportive din istorie, dar și pentru a inspira
sportivele din prezent. Pe parcursul a cinci zile, sub
hashtag-ul #MakeTheRules, Nike Women a ajuns la
peste 10 milioane de oameni pe Facebook, a obținut
peste 60.000 noi aprecieri, 12.000 distribuiri.

De exemplu, Marlen Esparza, care în 2012
a fost prima boxeră americană care s-a
caliﬁcat la Jocurile Olimpice, în acel an
ﬁind introdus boxul și ca sport feminin,
spunea că „Dacă nimeni nu crede că poți
să faci ceva, atunci trebuie să faci!” De
asemenea, Nike Women a organizat și
evenimente oﬄine, unde peste 2.700 de
femei au testat echipamentele Nike+ și au
participat la diverse acțiuni, ca de exemplu
caliﬁcările la JO, 24 de ore de ﬁtness,
meciul din WNBA Mercury vs. Sparks etc.

40

E-BOOK MARKETING SPORTIV DIGITAL - 2015-2017

tomanicolau.ro

Peter Hutton

CEO Eurosport, 51 de ani
Și-a început cariera la doar 16 ani, când comenta meciuri de
fotbal, rugby sau cricket pentru radiourile locale din West
Yorkshire. Absolvent al Universității Cambridge, a lucrat ca
editor sportiv la Radio Aire, BBC TV.
După 1990 a comentat evenimente sportive pentru Sky Sports.
A fost CEO la agenția de drepturi media MP & Silva, iar la Fox
International Channels s-a ocupat de lansarea canalelor
sportive în afara continentului american, achiziția Setanta
Sports în Africa și ESPN/Star Sports în Asia.

1

Din 2015 ocupă funcția de CEO la Eurosport și își dorește
să consolideze brandul la nivel mondial, dar și să ofere
conținut relevant la nivel local.

Cum vede CEO-ul uneia dintre
cele mai importante televiziuni de
sport din Europa rolul social media,
în relația cu telespectatorii?

Consider că este o oportunitate excelentă pentru noi, având în vedere că suntem interesați să îi facem
pe oameni să se uite și la evenimente despre care nu știu prea multe. De exemplu, dacă mi s-ar spune
mie să mă uit la un concurs de patinaj...
Eu nu știu prea multe despre patinaj, deci nu știu ce e relevant și ce nu. Ar apărea deci automat o
barieră care m-ar face să nu mă uit la ceva ce nu urmăresc de obicei. Însă rețelele de socializare te pot
introduce în atmosfera unui eveniment sportiv nou pentru tine, fiindcă îți oferă povești interesante.
Iar dacă noi putem folosi rețelele de socializare ca să le povestim oamenilor despre evenimente grozave
și povești personale extraordinare, despre tot felul de competiții de pe Eurosport, asta ne va ajuta să
doborâm astfel de bariere și să convingem tot mai mulți oameni să urmărească programele noastre.

2

Considerați că există diferențe mari între telespectatorii din Vest și cei
din Est? Cât de mult trebuie să se modifice strategia de marketing ca să
satisfacă nevoile locale ale românilor?

Nu aș vorbi atât despre o diferență între Est și Vest, cât despre diferențele care există de la o țară la alta.
Oamenii din țări diferite sau chiar cei din regiuni diferite ale aceleiași țări au preferințe sportive diferite, sunt
interesați de personalități diferite, de oportunități diferite.
Dacă vă uitați, de pildă, pe mai multe piețe ale noastre, biatlonul este de mare interes în Franța. Atleții de la
biatlon sunt celebri în Franța, deci trebuie să facem mai multe ca să atragem publicul apelând la o astfel de
vedetă locală de prestigiu. Dar sportul acesta nu e la fel de căutat pe toate piețele, nu toate piețele au același
motiv pentru care urmăresc acest sport. Dacă vorbim despre Premier League și România, e grozav că avem
toate marile branduri și marile vedete de aici. Cineva cum e Pantilimon, care a jucat la Watford, e categoric un
element de legătură foarte bun cu publicul local, iar noi trebuie să ținem tot timpul cont de aceste conexiuni
emoționale cu fanii de pe fiecare piață.
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3

Dacă sunteți de acord că nu putem face stadioanele mai mari
decât sunt acum, ce ar trebui să facă brandurile sportive ca să-i
implice pe fani și să-i țină cât mai aproape de acțiunea din teren??

În primul rând, e important să umplem toate aceste stadioane. E important să creăm atmosfera, emoția care
se trăiește pe un stadion plin ochi.
Dar, dacă discutăm strict despre evenimente sportive, nu toată lumea poate să-și ia un bilet. Așa că noi
trebuie să ne gândim să facem asocieri. Cum te conectezi la publicul mai numeros care nu ajunge fizic pe
stadion, cum poți să îți fidelizezi acest public, în condițiile în care el nu are acces direct la evenimentul
respectiv? Aici intervine o strategie de difuzare bună, în care integram rețelele de socializare, care incita
interesul publicului pentru eveniment. Primul pas este să umplem stadioanele, iar al doilea este să ne gândim
la oamenii care nu se află pe stadion.

4

Într-o epocă în care mobilul este al doilea cel mai folosit ecran din
lume, cum intenționează Eurosport să-și dezvolte oferta pe acest
segment și care sunt cifrele care se prefigurează?

Unul dintre marile noastre avantaje este că avem Eurosport.com, un website complex de informații sportive.
Este site-ul sportiv nr. 1 din Europa, deci avem un public uriaș care accesează acest portal pe dispozitive
mobile și se conectează cu brandul Eurosport.
În ceea ce privește conținutul în direct, avem platforma Eurosport Player, aflată în plin proces de optimizare,
tocmai pentru a răspunde unui număr de abonați care crește de la o lună la alta. Deci categoric vom avea tot
mai mult conținut disponibil pe dispozitive mobile.
Puteți urmări anumite sporturi, cum ar fi squash, badminton sau rugby pe anumite piețe, unde am adus
conținut doar pentru ca publicul să îl poată urmări pe mobil. Cred că asta demonstrează angajamentul
nostru pentru viitor, căci nu considerăm că Eurosport există doar ca televiziune, ci și ca brand care aduce
conținutul sportiv cât mai aproape de public, în moduri cât mai accesibile.

Cu cât este mai diﬁcilă
obținerea victoriei,
cu atât mai mare este bucuria.

PELE
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Major League Baseball

MLB Fan Cave

MLB Fan Cave este o clădire din New York, unde fani baseball,
selectați de MLB, sunt angajați să locuiască și să urmărească toate
meciurile de baseball din sezon. Dacă în 2011 au fost doar doi fani,
ediția din 2013 a adus nouă fani în clădire, eliminați pe parcurs, la
ﬁnalul sezonului ﬁind ales un câștigător.
MLB Fan Cave a fost creat pentru a se conecta cu fanii baseball prin
social media, atât la nivelul ligii, cât și prin intermediul jucătorilor,
să ajungă la fanii tineri și să convertească fanul obișnuit într-un
urmăritor mai avid. Locuitorii peșterii (cave dwellers) aveau ca
responsabilități relatarea constantă a experienței lor prin rețelele
sociale, bloguri și videoclipuri.
De asemenea, se organizau concerte, întâlniri cu fanii și vizite
ale jucătorilor de baseball. Peste 20.000 de aplicanți au dorit să
renunțe la viața lor pentru a se muta în Fan Cave pe durata unui
sezon de baseball. Aceștia erau producători TV, studenți, jurnaliști,
actori etc. În 2015 s-a luat decizia de a închide MLB Fan Cave.
În 2012, prin MLB Fan Cave s-au organizat
peste 250 de concursuri pe Twitter prin
care se dădeau mingi semnate de jucători
și produse ale sponsorilor. Numărul
urmăritorilor MLB Fan Cave a crescut de
cinci ori față de 2011, ajungând la peste
1.2 milioane pe Facebook, Twitter
și Instagram, având 4.4 miliarde
de impresii media.
Vârsta media a fanului MLB Fan Cave este
de 20 de ani, spre deosebire de 45, vârsta
medie a fanului MLB obișnuit. Prin urmare
MLB Fan Cave și-a atins scopul de
a apropia tinerii de baseball.
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Razvan Burleanu

Președinte Federația Română de Fotbal, 33 de ani
A practicat fotbalul la Centrul de copii și juniori al echipei FCM
Bacău și a terminat Școala de Arbitri, arbitrând până la vârsta
de 19 ani. A ales însă traseul academic și a mers la Facultatea
de Științe Politice din cadrul SNSPA.
În 2013 a obținut titlul de doctor în domeniul schimbărilor
organizaționale produse în România ca urmare a proceselor
instituționale de europenizare. Nu s-a despărțit niciodată de
fotbal, punând bazele Federației Române de Minifotbal,
urmând ca în 2012 să se formeze Federația Europeană de
Minfotbal, al cărei președinte a fost până în ianuarie 2017.

1

Cum găsești sportul românesc
din perspectiva unui
manager implicat activ în domeniu
și care sunt direcțiile de urmat?

În 2013 a contribuit la formarea Federației Internaționale
de Minifotbal. Sub conducerea lui, România a câștigat de
patru ori la rând Campionatul European de Minifotbal.
În 2014, la doar 29 de ani, a fost ales președinte al
Federației Române de Fotbal.

Sportul românesc traversează o perioadă caracterizată de transformări profunde, un efect al acestora
se poate evidenţia în lipsa performanţelor la competiţiile majore, ori în slaba reprezentare la acest nivel.
E suﬁcient să ne uităm înspre canotaj, gimnastică, atletism sau box, sporturi în care România se regăsea
mai mereu în categoria elitelor continentale şi mondiale.
Însă, am toată convingerea că aceste transformări, dacă vor ﬁ fundamentate pe strategii şi viziuni
coerente, vor manifesta efecte pozitive pe termen lung. Performanţele sportive din ultimul timp, câte au
fost, reprezintă produse oarecum accidentale şi nu manifestările unui plan de dezvoltare sportivă. Lipsa
investiţiilor reale şi absenţa unei orientări spre formare sustenabilă au dus la rezultate sporadice şi nu
spre obiective atinse ca urmare a unor proiecte eﬁciente.
Consider că direcţiile, indiferent de ramura sportivă în care vor ﬁ aplicate, trebuie să conţină trei
elemente esenţiale. Primul este viziunea, al doilea se regăseşte în strategia care să transpună viziunea
într-un format concret pentru implementarea acţiunilor, iar al treilea este echipa care să traducă în
concret strategia asumată. Federaţia Română de Fotbal, prin Planul de Dezvoltare al Fotbalului din
România 2015-2020, a făcut un pas extrem de important. Primul document strategic din fotbalul
românesc este şi un instrument de monitorizare a activităţii noastre, dar şi un act care vorbeşte
despre felul în care ne asumăm obiectivele şi modul în care acţionăm pentru îndeplinirea lor.

2

Care este bilanțul general al mandatului tău ca președinte
al Federaţiei Române de Fotbal și încotro se îndreaptă strategia
din spatele viziunii tale?

După 20 de luni de mandat ca preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, pot spune că am îndeplinit deja
foarte multe din obiectivele speciﬁce pe care ni le-am asumat. Am construit o echipă performantă, compusă
din profesionişti dedicaţi, am structurat o reformă instituţională care a transformat Federaţia Română de
Fotbal într-un partener credibil, transparent şi atractiv pentru mediul privat şi instituţii.
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Am redresat, din punct de vedere ﬁnanciar, o instituţie aﬂată în pragul colapsului şi care astăzi, după doar 20
de luni, beneﬁciază de sustenabilitate şi siguranţă pentru proiecte. În plan sportiv, caliﬁcarea echipei naţionale
la Euro 2016 este doar cheia de boltă a celor peste 100 de proiecte implementate cu succes la baza piramidei,
adică în fotbalul juvenil, sistemul competiţional, fotbalul feminin, fotbalul în sală şi fotbalul de bază.
Ne îndreptăm spre îndeplinirea tuturor obiectivelor strategice pe care ni le-am asumat şi lucrăm la turaţie
maximă, în ﬁecare zi, pe toate planurile, astfel încât să asigurăm o dezvoltare coerentă şi amplă a fotbalului
românesc. Nu acceptăm jumătăţi de măsură, ne-am păstrat principiile şi valorile prin care coordonăm multiple proiecte menite să consolideze reuşitele de până acum şi să fundamenteze următorii paşi.

3

Care este relația actuală a Federaţiei Române de Fotbal cu mediul privat
și cât la sută din bugetele și puterea unei entități sportive
ar trebui să vină din direcția asta?

După decenii de izolare inexplicabilă a Federaţiei Române de Fotbal faţă de mediul privat, după ani buni în
care fotbalul românesc s-a tot scufundat într-o paradigmă total contraproductivă, am reuşit în timp foarte
scurt, începând cu martie 2014, să demarăm un proces amplu de repoziţionare instituţională şi, totodată, de
reipostaziere a fotbalului ca fenomen social.
Dintr-un sport acoperit de bănuiala corupţiei şi închistat în obtuzitate faţă de mediul privat, fotbalul românesc
a redevenit atractiv, iar Federaţia Română de Fotbal s-a transformat într-un partener foarte dorit în business.
Strategia noastră comercială este foarte eﬁcientă, astfel că doar în 2015 am reuşit să primim în familia fotbalului românesc parteneri de excepţie, care ne împărtăşesc valorile şi principiile. Avem astăzi alături de Federaţia
Română de Fotbal şi de echipele reprezentative, companii puternice care conferă stabilitate şi dezvoltare
sustenabilă. Telekom, Bergenbier, Ţiriac Auto, Bancpost, Timişoreana, Penny Market sunt doar câteva din
companiile care susţin proiectele noastre.
Puterea unei entităţi sportive depinde foarte mult, în această perioadă, de modul în care strategia ei comercială reuşeşte să se adapteze pieţei şi să poziţioneze instituţia într-un partener atractiv. Astfel, relaţia cu mediul
privat vine atât ca o consecinţă a reputaţiei, cât şi ca o consolidare a acesteia.

4

Care ar ﬁ cele mai mari trei neajunsuri ce trebuie rezolvate
în așa fel încât sportul românesc să își îmbunătățească
parametrii pe toate planurile?

Din experienţa pe care am avut-o în primele luni de reformă a Federaţiei Române de Fotbal consider că există
cel puţin trei zone majore asupra cărora trebuie intervenit strategic, astfel încât să putem aprecia o dezvoltare
reală a sportului.
În primul rând, lipsa unei strategii trebuie considerată inaccceptabilă dacă ne dorim succesul. Dacă vreţi, este
un ”must have” pe care l-aş ﬁxa drept prioritatea numărul unu. Apoi, am observat o multitudine de proiecte în
sport cărora le lipseşte factorul sustenabilitate, poate şi tocmai în absenţa unei strategii. Sigur, și aici e foarte
mult de discutat: de la lipsa unei perspective pe termen mediu şi lung, la incapacitatea de proiecţie în acord cu
resursele şi ﬁnanţarea disponibile ori abordabile. Un al treilea neajuns ar ﬁ neglijarea zonei de formare, în cele
mai multe ramuri sportive.
Fără investiţii considerabile şi gândite atent spre această zonă, spectrul eşecului are toate şansele să apară,
mai devreme sau mai târziu. E nevoie de formatori profesionişti, de dezvoltarea unei culturi a formării şi de
implementarea responsabilă a unor proiecte echilibrate prin care să se construiască, în ﬁnal,
galeria trofeelor sportive.
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NBA

#BigNBAXmas

NBA a devenit Moș Craciun Social Media prin
intermediul campaniei pe Twitter cu durata de o
zi, pe 18 decembrie 2012. Sute de premii
constând în tricouri semnate de jucători, jocuri
video, bilete la meciurile din ziua de Crăciun,
produse ale sponsorilor, echipamente etc., s-au
dat timp de 8 ore, la ﬁecare 15 minute.
NBA și-a provocat cei peste 6 milioane de fani de
pe Twitter să răspundă la diverse întrebări legate
de istoria NBA. Cu impresii totale de peste 440
milioane, 62.500 de menționări, 34.000 de
răspunsuri, hashtag-ul #BigNBAXmas a ajuns în
top 10 trending topics la nivel global. Mai mult,
meciurile din ziua de Crăciun au înregistrat record
de audiență, rating-ul ESPN triplându-se, în timp
ce la ABC s-a dublat.
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Virgil Stanescu

Președinte Steaua CSM EximBank, 40 de ani
Cariera sa sportivă a debutat la 17 ani, iar după trei ani a
primit o bursă de studii la University of South Alabama, unde a
ales să facă Facultatea de Management și a jucat la South
Alabama Jaguars.
S-a întors în Europa în 2001, unde a evoluat în Euroliga,
EuroCup și EuroChallenge. A jucat pentru echipe precum Opel
Skyliners Frankfurt, Turk Telekom Ankara, Spartak
Sankt-Petersburg, Unics Kazan etc, dar și pentru CSU Asesoft
Ploiești și Steaua CSM EximBank, unde și-a încheiat cariera.

1

Cum se vede sportul românesc
în 2016 din perspectiva unui
fost sportiv de performanță,
manager de club și pasionat de sport?

A rămas în sport și în prezent se aﬂă la conducerea
echipei de baschet Steaua CSM EximBank, unde a pus
bazele unui centru de excelență pentru copii și tineret.
Din anul 2013 ocupă și funcția de vicepreședinte
la Federația Română de Baschet.

Îl văd ca ﬁind într-o zonă critică. Mi se pare că a ajuns să ﬁe considerat de multă lume un “moft” și că
este trecut la „și altele”. Cred că noi, cei direct implicați, pe lângă ce facem zi de zi în mod normal,
trebuie să ducem și o campanie de popularizare a sportului și a efectelor pe care le poate avea asupra
societății, educației și a sănătății.

2

Ce procent din strategia-model de marketing sportiv de peste ocean
poate ﬁ aplicată și implementată într-o piață locală limitată și care
ar ﬁ pașii de urmat?

Cred că toată strategia-model poate ﬁ aplicată, cu mici ajustări de sistem. Acea strategie se bazează pe studii
sociologice și pe efecte clare pe care le are sportul asupra naturii umane. Consider că nu trebuie să inventăm
roata, ci doar să o adaptăm automobilului nostru.
Din punctul meu de vedere, cred că sportul trebuie să vorbească aceeași limbă cu cei care cumpără. Să
vorbim în termeni de business și să învățăm să oferim acel return of investment real, care poate construi o
relație sănătoasă, de lungă durată. De asemenea, cred că multă lume are o imagine deformată în rău asupra
sportului românesc și asupra sportivilor. Este datoria noastră să creăm aceste modele și să comunicăm
coerent ceea ce ne propunem. Sunt mulți pași de făcut și, cred că doar cu o strategie pe termen lung, dar cu
pași clari, putem să ne aliniem la imaginea sportului global și la noi în țară.

3

Care este relația pe care Steaua Baschet o are cu mediul privat și cum
trebuie ea gestionată în așa fel încât bugetele anuale să aducă performanță?

Am încercat, așa cum am spus anterior, să oferim mai puțin egocentrism și mai mult return of investment.
Am încercat să creăm acele avantaje pe care să le oferim, nu unui sponsor, ci unui partener cu beneﬁcii clare.
Considerăm că toate aceste avantaje trebuie să ﬁe corect cristalizate, ca să putem face un raport de activitate,
în timpul și la sfârșitul contractului de parteneriat, astfel încât succesul relației să ﬁe cuantiﬁcabil și bine
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susținut de cifre. Credem că seriozitatea vinde cel mai bine și că, odată cu relația contractuală, contează foarte
mult și relația umană și valorile pe care le avem ca și grup. Cred că mediul privat și performanța merg în
strânsă legătură în aceeași direcție.

4

Cum ar trebui să arate acțiunile de marketing ale unui club din România,
astfel încât fanii să se apropie, asocieze și indentiﬁce mai deschis cu
acesta și de ce majoritatea evenimentelor sportive de la noi au loc
cu tribune goale?

Aici sunt cele două aspecte clare ale unui program de marketing. În primul rând, este marketingul sportului,
în care popularizăm sportul și echipa, în general. În care ne dorim să ajungem la suporteri și să întărim sentimentul de apartenență pe care îl au față de echipă și față de brand.
Aceasta este principala prioritate pe care o avem la Steaua CSM EximBank. Ne dorim să ajungem la ﬁecare
suporter, ca el să știe ce facem, să știe că el este cea mai importantă parte din proiect. Ne dorim să știe că
echipa noastră nu se oprește la cei 12 jucători în echipament.
În al doilea rând, este marketingul prin sport, în care încercăm să găsim parteneri care împart aceleași
valori cu noi și văd potențialul pe termen lung, dar și publicitatea clasică, punctuală, prin care au un
beneﬁciu imediat.

5

Unde se situează nivelul de înțelegere pe care îl au oamenii
de marketing din companiile ce se axează pe investiții în sport în România?
Ce se poate îmbunătăți aici (de ambele părți)?

Din păcate, sunt destul de multe companii care proﬁtă de “CSR” - responsabilitate socială, ca unealtă
importantă de marketing, unde cazurile sociale și ﬁlantropia, în general, este dusă către acel
return of investment.
De asemenea, în dorința rezultatului imediat, chiar și modest, multe companii se axează pe evenimente
punctuale. În sport, dacă ne dorim mai mult decât o simplă publicitate, legătura se creează în timp. Astfel,
consider că potențialul sportului este departe de a ﬁ atins și că este și de datoria noastră să facem înțeles
acest lucru.

Durerea este temporară,
mândria este eternă.

NATALIE M. SCELSA
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Bleacher Report

#MJAllDay

Bleacher Report a luat Internetul prin surprindere
pe 17 februarie 2015, când a lansat un microsite
dedicat lui Michael Jordan, cu ocazia împlinirii
vârstei de 52 de ani.
Site-ul conține poze, citate și videoclipuri cu
Jordan și cele mai frumoase momente din cariera
lui. Acest site a fost promovat prin postarea
materialelor pe Facebook, Twitter, Instagram și
Vine, alături de hashtag-ul #MJAllDay. De
asemenea, a fost creat un video sub formă de
timeline pentru toate perechile de Air Jordan
lansate de Nike între 1984 – 2015. Este un
exemplu despre cum să spui o poveste captivantă
și cum să te folosești de social media pentru a
promova activarea.
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Vlad Enachescu

Director General Telekom Sport, 41 de ani
La doar 18 ani, în 1995, a intrat în redacția sport a Televiziunii
Române, unde a furat meserie de la Cristian Țopescu, Cornel
Pumnea, Dumitru Graur și mulți alții. A lucrat aici până în 2008,
ajungând chiar redactor-șef în 2003.

1

Cum vede sportul românesc
în 2016 un om de media cu
peste 20 de ani de experiență
în domeniu?

În 2008 a făcut pasul către Telesport – Realitatea, unde nu a
stat decât doi ani grei, deoarece în 2010 a acceptat o
propunere din partea Romtelecom (Telekom în prezent) și în
mai puțin de 30 de zile a pus bazele Telekom Sport alături de
echipa sa. De atunci se aﬂă la conducerea acestuia, ﬁind cel
mai important produs al carierei sale. În septembrie 2017
s-a desfășurat un proces de rebranding, în urma căruia Dolce
Sport a devenit Telekom Sport, care va însuma numele,
dar și valorile unui brand puternic la nivel local
și internațional.

Sportul românesc se îndreaptă vertiginos și implacabil către colaps. Lipsa unei strategii asumate face ca
și acest domeniu de activitate să sufere din ce în ce mai mult. Faptul că sportul nu a reprezentat o prioritate pentru clasa politică, indiferent de culoarea de partid, a dus la această situație.
JO de la Rio cred că vor aduce un record negativ pentru țara noastră, deși încă mai sperăm ca o mână
de sportivi să ne bucure la vară. Dar premisele nu sunt deloc încurajatoare.
Fotbalul mioritic trăiește aproape exclusiv de pe urma drepturilor TV, iar ceea ce oferă în schimb este cu
mult sub ceea ce primește. Nu sunt manageri în sport și ”lăutăria” aceasta după care se conduce sportul
trebuie să înceteze. Altfel, o să avem nevoie de o perioadă extrem de lungă să reformăm sportul românesc. Mi-ar ﬁ plăcut să spun că totul e roz și frumos, dar nu este așa și nu cred că trebuie să ne mințim.

2

Se pot trage paralele între industria locală și nivelul la care a ajuns
marketingul sportiv în SUA și Europa? Unde ne situăm și care ar ﬁ
principalele sincope la nivel de management?

Știi cum e marketingul peste Ocean? Cum se scoate ﬁecare cent din piatra seacă? Cum se construiesc campanii de marketing și de media? Nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă la noi. Poate sunt două-trei
federații care încearcă ceva, dar sistemul înțepenit al aparatului de stat nu răspunde deloc la stimuli.
Sportul este transformat de multă vreme într-un business - și încă unul de mare succes - și tocmai de aceea
nimeni nu își mai permite experimente empirice. Vorbim de research, de organizare amănunțită, de studii de
piață și de calitate, de identiﬁcarea publicului țintă și de atragerea lui, etc. Se produc foarte mulți bani și asta
pentru că managerul știe ce trebuie să ofere publicului dornic de a-și cheltui banii. Companiile de la noi atrag
un nume ceva mai important și îl storc pentru a-și satisface nevoile, apoi merg mai departe. Și nici sumele nu
sunt cine știe ce. Sincope zici? Păi, după părerea mea, nu avem management în sport și asta este cea mai
mare sincopă.
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3

Care este proﬁlul consumatorului de sport din România și ce rapoarte
se vor schimba în perioada următoare, ținând cont de faptul că furnizorii
de conținut pun la dispoziție oferte din ce în ce mai ample?

Furnizorii de conținut încearcă la rândul lor să atragă publicul prin oferte care mai de care mai atractive.
Bătăliile s-au dat însă în preț și nu în calitate. Piața are nevoie de educație și poate așa reușim să eliminăm
sintagme de genul „lasă că merge și așa”. Abia atunci o să conteze cu adevărat calitatea.
Tot aici, proﬁlul consumatorului trebuie modelat și adaptat. Cel mai bun exemplu este pirateria, în special în
mediul online. Trebuie să existe interes pentru a proteja drepturile și trebuie convinși consumatorii că un
conținut de calitate nu poate ajunge free of charge în tableta, mobilul sau televizorul personal. Numai așa se
poate progresa și ne putem dezvolta.

4

Care sunt factorii de marketing ce pot ﬁ anticipați într-o piață în
care dinamismul social media dă direcțiile din ce în ce mai amplu?

Social media face parte din viața de zi cu zi a oricărui jucător din piața de media. Deja se fac primii pași și în
monetizarea acestor clickuri, like-uri, share-uri etc.
Și cu siguranță o să asistăm la campanii din ce în ce mai susținute în social media, în toate domeniile
de activitate. Este un excelent instrument de promovare și o modalitate extrem de simplă, rapidă și directă
de a ajunge sub ochii consumatorului. Marketingul online a intrat deja într-o nouă dimensiune.

5

Ce urmează pentru Dolce Sport într-un 2016 cu evenimente sportive
de interes național? Vor exista schimbări de strategie odată cu noua
echipă de conducere Telekom România?

Dolce Sport este în al șaselea an de viață și rămâne consecvent politicii pe care a abordat-o încă de la lansare:
calitate, sport, excelență. Încercăm în ﬁecare sezon să oferim subscriberilor noștri un conținut de cea mai
bună calitate, la un preț cât mai aproape de realitățile economice și într-un ambalaj de 5 stele.
Mă refer aici la analize, comentarii, știri, oameni, etc. Cu siguranță, 2016 este anul maturității noastre pentru
că Dolce Sport este singura televiziune din România care va transmite toate cele 51 de partide ale EURO 2016,
incluzând aici bineînțeles și partidele reprezentativei României.
Obiectivul nostru declarat este acela de a oferi telespectatorilor cea mai frumoasă și completă abordare pe TV
a unui turneu ﬁnal. Lucrăm asiduu la acest proiect și am convingerea că echipa Dolce Sport va stabili noi
standarde de performanță în vara acestui an.
Toate aceste eforturi nu ne fac să uităm de celelalte activități, la fel de importante, și ne bucurăm să oferim în
continuare competiții și transmisiuni în exclusivitate, care știm că sunt cerute de consumatorul de sport din
România: UEFA Champions League, UEFA Europa League, turneele la care participă Simona Halep, handbal
de Champions League, NBA, NFL și multe altele.
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Star Sports

#MaukePeChauka

Campania a fost lansată de Star Sports în India
pentru a promova Campionatul Mondial de
Cricket din 2015. Devenită în scurt timp virală,
aceasta trece spectatorul prin istoria Indiei cu
meciurile jucate împotriva ﬁecărui adversar din
actuala ediție.
Folosindu-se de umor, dar păstrând stilul competitiv, scopul Star Sports a fost acela de a reaprinde
pasiunea fanilor cricketului, probabil pentru o mai
mare audiență online și oﬄine. De obicei, televiziunile promovează evenimentele sportive în stil
tradițional, cu un spot de câteva secunde și speră
ca telespectatorul să memoreze.
Această campanie în schimb, arată că poți spune o poveste în online pentru a atrage atenția publicului
țintă pentru ceva ce va ﬁ difuzat la TV și de a-i da emoția apropierii unui turneu important. Videoclipurile
au devenit virale, înregistrând milioane de vizualizări și, mai mult, fanii din țările adversare Indiei au
creat și ei, la rândul lor, videoclipuri sub formă de răspuns la ironiile indienilor. De asemenea, campania
a creat un buzz la nivel internațional, metoda de promovare a meciurilor ﬁind apreciate în social media
în toate colțurile lumii.
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Comunitati in fotbal

Studiu de caz:
Echipa națională de fotbal a României

Echipa națională de fotbal a României poate că nu a jucat mereu cel mai bine, dar indiferent de situație,
nu a existat meci fără suporteri pe stadion.
Putem spune că echipa a avut în jurul ei o comunitate oﬄine la bine și la greu. Începând cu anul 2015,
această comunitate s-a dezvoltat și în online, prin diferite proiecte inițiate de Federația Română de
Fotbal sau sponsorul Bergenbier, Arena Fanilor respectiv Eu Sunt 12. Deși, cum am spus, stadionul nu a
fost niciodată gol, aceste două proiecte au trezit un sentiment de apartenență demult adormit în
sportul românesc.

Eu Sunt 12
Platforma Eu Sunt 12 a luat naștere în 2015, plecând de la ideea că suporterul este foarte important în
succesul unui meci, practic este al 12-lea jucător al echipei. La bine și la greu, este acolo. Sponsor al echipei
naționale de fotbal a României, Bergenbier, a văzut potențialul acestui proiect și a decis să îl adopte și să îl
dezvolte, alături de agenția First Content Studio, devenind platforma oﬁcială de comunicare.
Pe lângă eusunt12.ro, prezența pe Facebook, Instagram și YouTube a ajutat la creșterea unei comunități
loiale. De asemenea, actuali și foști jucători de fotbal au devenit ambasadori ai acestei platforme, conștientizând importanța celui de-al 12-lea jucător. Printre aceștia, îi enumerăm pe Florin Gardoș, Alex Chipciu, Claudiu Keșerü, Ciprian Tătărușanu, Gabi Torje, respectiv Bogdan Stelea și Gabi Balint.
Cu diverse ocazii, 12 scrie scrisori actualilor și foștilor jucători, chiar și antrenorilor. Printre interviurile clasice
se strecoară și seria „Fără cuvinte pe WhatsApp”, o leapșă prin care jucătorii sunt provocați să răspundă doar
prin emoticon. Pe lângă interviuri, ambasadorii Eu Sunt 12 scriu uneori și pe blog.
Și, pentru a implica comunitatea și mai mult, pe lângă quiz-uri, au fost organizate concursuri în care suporterii
pot câștiga mingi de fotbal, tricouri semnate de jucători. De exemplu, unul din concursuri desfășurat pe
Facebook consta în trimiterea de poze de către fani, în care să demonstreze că seamănă ﬁzic cu un fotbalist.
Pe lângă câștigarea unei mingi de fotbal, norocoasa sosie are șansa să îl și întâlnească pe fotbalistul cu
care seamănă.
Pentru Eu Sunt 12, Mihai Georgescu de la Bere Gratis a compus imnul oﬁcial al suporterilor, lansat în luna
mai 2016, cu câteva zile înainte de Campionatul European din Franța. Imnul este interpretat de Mihai Georgescu, Constantin Cotimanis, Florin Dumitrescu, Loredana, Ruby, Gabi Balint, Gheorghe Zamﬁr, Mihai Mărgineanu, Nicolae Furdui Iancu și Bogdan Stelea.
Eu Sunt 12 a căpătat dimensiuni incredibile în timp foarte scurt. În doar câteva luni, site-ul a înregistrat 9 milioane de vizite, aproape 90 de mii de fani pe Facebook cu un reach organic lunar de peste 6 milioane de
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oameni, în condițiile în care avem 9 milioane de români pe prezenți pe această rețea de socializare.
Pe aceeași rețea s-au înregistrat și peste 13 milioane de video views. Mai mult, Eu Sunt 12 a fost principala
platformă de comunicare în jurul echipei naționale, cu ocazia participării la Campionatul European din Franța.
Succesul proiectului Eu Sunt 12 nu a fost trecut cu vederea, First Content Studio câștigând deja premii
importante. În cadrul IAB Mixx Awards a câștigat premiul pentru cel mai bun proiect de content marketing
din România, iar pe 1 decembrie 2016 a câștigat categoria Best Branded Content Series în cadrul
Digiday Awards Europe. În luna mai 2017, proiectul Eu Sunt 12 a câștigat Silver la IAB Mixx Awards Europe
din Amsterdam, la categoria Campaign Effectiveness.

Arena Fanilor
Arena Fanilor este un proiect dezvoltat de Federația Română de Fotbal și GMP Group, cu scopul de a
apropia mai mult suporterii de echipa națională, de a-i îndemna să participe activ.
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Acest proiect a pornit cu o componentă oﬄine, și anume organizarea unui fan zone în jurul Arenei
Naționale la meciul România – Grecia. Acesta a fost gândit ca un spațiu de distracție pentru toți fanii
veniți la stadion, indiferent de vârstă, aceștia avându-i ca antrenori pe Smiley și Pavel Bartoș.
Astfel, înaintea meciului, suporterii s-au întrecut în meciuri de foosball, human foosball, bubble
football și fotbal pe mini-terenuri gonﬂabile. S-au organizat concursuri în care s-au câștigat echipamente ale naționalei, tombole cu premii, dar și spectacole dedicate fotbalului. Smiley a susținut un
concert pentru suporterii prezenți în Arenă și i-a învățat noile scandări pregătite pentru acest meci,
„România sare, vrem caliﬁcare! Toată lumea sare, vrem caliﬁcare!”.
Decizia UEFA potrivit căreia meciul cu Finlanda se dispută cu tribunele goale, a transformat Arena
Fanilor în Arena Națională Virtuală, în care suporterii își puteau lua bilete virtuale la un meci real. Sub
sloganul „Jucăm fără spectatori, dar fără suporteri niciodată”, 10.000 de fani și-au achiziționat biletul
virtual gratuit la acest meci, primul ﬁind chiar Ciprian Marica. În semn de mulțumire, jucătorii
naționalei au purtat la antrenament tricouri imprimate cu mii de poze ale suporterilor. Cu două zile
înainte de meci, UEFA a permis totuși disputarea meciului cu spectatori, iar FRF a oferit oportunitatea
de a preschimba biletul vitural în unul real. În plus, în mai puțin de 48 de ore s-au vândut celelalte
bilete, meciul jucându-se cu un număr record de spectatori, iar sloganul s-a schimbat în „Am câștigat
tribunele. Să câștigăm și caliﬁcarea!”
Site-ul arenafanilor.ro a înregistrat peste 50.000 de utilizatori unici înaintea meciului cu Finlanda, spre
deosebire de cei aproape 1.600 dinaintea meciului cu Grecia. Iar în ceea ce privește aﬁșările, avem
aproape 95.000 versus 1.830. Campania a atins peste 7 milioane de români, iar pagina de Facebook a
echipei naționale de fotbal a crescut cu 10.389 de fani într-o singură săptămână.
Campania Stadionul Virtual a câștigat trei premii la Gala Internetics 2015, categoria
Cultură – Secțiunea Viral Non Video, categoria Social Media – Secțiunea Online PR Special Projects și
categoria Interactive Campaigns – Full Digital Campaign – Secțiunea Art, Culture, Media and
Entertainment. Mai mult, campania a câștigat premiul Golden Eﬃe la categoria Engaged
Communities, în cadrul Galei Eﬃe, cel mai important festival de marketing și comunicare din România.
Proiectul Arena Fanilor se desfășoară și în prezent, iar în perioada meciurilor echipei naționale,
suporterii pot câștiga diverse premii dacă ghicesc scorul, răspund la quiz, își fac echipa sau votează
omul meciului.

Arena Fanilor - Vino cu fetele la Euro!
Echipa națională de fotbal feminin a României a terminat grupa
din preliminariile pentru Campionatul European din 2017 pe locul
secund, dar i-a lipsit un gol pentru caliﬁcarea directă. Prin urmare,
a trebuit să dispute un baraj cu Portugalia pentru a prinde ultimul
bilet către Olanda. FRF a organizat un concurs prin care invita
oamenii să vină să susțină fetele în ultimul meci din drumul către
Euro, oferindu-le bilete gratuite, dar și șansa de a susține echipa
în Olanda, în cazul în care se caliﬁcă. În plus, a organizat și un
fan meet cu vloggerii Bianca Adam (Tequila), Mikey Haș
și Alex Ghidush.
Concursul a fost intens promovat pe Facebook, clipurile de promovare atingând cifre incredibile
pentru fotbalul feminin românesc, peste 400.000 vizualizări. 7.110 oameni au venit să susțină

55

E-BOOK MARKETING SPORTIV DIGITAL - 2015-2017

tomanicolau.ro

naționala feminină, cel mai numeros public la un meci de fotbal feminin în România.
Este o cifră impresionantă, având în vedere că din toate cele 174 de partide disputate în preliminarii,
meciul România – Portugalia a avut a 12-a asistență. Cu toate că România nu s-a caliﬁcat la Euro, FRF
și jucătoarele au reușit să aducă oamenii mai aproape de fotbalul feminin.

FRF sustine educatia
FRF susține educația este o campanie socială gândită de Geometry Global, ce aduce laolaltă educația și
fotbalul, pornită de la faptul că România se aﬂă în topul țărilor cu cea mai mare rată de abandon școlar.
Este proiectul despre care s-a vorbit în toată lumea, după ce fotbaliștii naționalei au purtat tricouri cu formule
matematice înaintea meciului România – Spania din martie 2016. Astfel a fost anunțat primul manual de
matematică pentru clasa a IV-a, cu enunțuri inspirate din fotbal, publicat de Editura Niculescu.
Campania a fost lansată de FRF în prezența ambasadorului principal, Claudiu Keșerü, olimpic la matematică în
timpul liceului.
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