HUTNIK
WARSZAWA

KLUB
WIELOSEKCYJNY

Hutnik Warszawa to jeden z nielicznych
klubów sportowych w stolicy, posiadający
sekcje w różnych dyscyplinach na wielu
poziomach rozgrywek.

MŁODZI SPORTOWCY
Hutnik Warszawa zajmuje się szkoleniem
dzieci i młodzieży w takich dyscyplinach,
jak piłka nożna czy siatkówka.

PIŁKA NOŻNA

Kluczową dla klubu dyscypliną jest piłka
nożna, obecnie w ramach sekcji
prowadzona jest drużyna seniorska w IV
lidze oraz drużyny młodzieżowe.

HISTORIA
I TRADYCJA

Hutnik Warszawa jako jeden z nielicznych
klubów w Warszawie przetrwał
transformację ustrojową, od ponad 65 lat
budując potencjał sportowy stolicy.

OBIEKT

Hutnik rozgrywa swoje mecze na nowoczesnym,
zrewitalizowanym obiekcie, który posiada
boisko główne z zadaszonymi trybunami na
1390 miejsc. W ramach projektu wybudowano
także dwa boiska treningowe z syntetyczną
nawierzchnią oraz cztery korty tenisowe z
mączną nawierzchnią.

FREKWENCJA

Hutnik Warszawa może poszczycić się najwyższą
frekwencją na mecz domowych w regionie, na
IV-ligowym poziomie rozgrywek. Średnio
stadion przy Marymonckiej 42 odwiedza 500
kibiców.

IMPREZY SPORTOWE
Hutnik Warszawa jest także kreatorem
wydarzeń sportowych. Najbardziej
rozpoznawalnym jest Przeszkodowy Bieg
Hutnika, który jest jedyny biegiem o tym
charakterze, odbywającym się w czynnym
zakładzie produkcyjnym.

IMPREZY PARTNERSKIE

Hutnik Warszawa nie tylko organizuje własne imprezy, ale jest
także partnerem wielu wydarzeń sportowych, m.in.
największego cyklu kolarstwa szosowego. W 2022 roku, klub
będzie jednym z partnerów Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie
sportu, co daje dodatkowe płaszczyzny do promocji.

ORGANIZACJA WYDARZEŃ
Klub Hutnik Warszawa organizuje dla partnerów
komercyjnych i samorządowych nie tylko wydarzenia
sportowe, ale także z zakresu sztuki, czy kultury.
Każde wydarzenie jest dostosowane do oczekiwań i
potrzeb zleceniodawcy.

AKCJE SPOŁECZNE
Klub Hutnik Warszawa angażuje się w akcje społeczne,
charytatywne (akcje pomocowe), jak również
uczestniczy w wydarzeniach patriotycznych, stawiając
na szeroko pojętą edukację oraz uwrażliwianie
odbiorców swoich zadań.

#JEDNADRUŻYNA
Klub Hutnik Warszawa od początku działań wojennych
na Ukrainie, angażuje się w akcje pomocowe. Jako
jeden z pierwszych uruchomił bezpłatne treningi dla
młodzieży w ramach swojej akademii. Jako jedni z
niewielu otrzymaliśmy oficjalny patronat MZPN.

BRANDING PRODUKTÓW
Hutnik Warszawa wyznacza trendy w kontekście
brandingu produktów. Jako jeden z pierwszych klubów
wprowadził na rynek własną kawę. Klub ma w swojej
ofercie piwo, ale także bardziej klasyczne gadżety jak
koszulki, bluzy czy spodnie. Oferta brandingowa
dostępna jest także dla wszystkich partnerów klubu.

WŁASNA RESTAURACJA
Hutnik Warszawa jako jeden z niewielu klubów w Polsce
posiada własną restaurację, stanowiącą płaszczyznę do
spotkań zarówno o charakterze prywatnym, jak i
zawodowym.

WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI
PODMIOTAMI

Hutnik Warszawa w swojej działalności współpracuje z
dużymi podmiotami, jak i lokalnymi firmami, a także
samorządem, dostosowując swoją ofertę do specyfiki
działalności różnych partnerów.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Hutnik Warszawa prowadzi aktywną komunikację w
mediach społecznościowych, będąc jednym z liderów
tego typu działań w regionie.

FACEBOOK
Nasze profile na Facebooku śledzi ponad 15 tysięcy osób,
a średnie zasięgi postów wynoszą kilkanaście tysięcy, co
jak na lokalny klub sportowy należy do ewenementów.

STRONA WWW
Portal internetowy klubu w opinii wielu rankingów
uchodzi za wzorcowy. Średnia oglądalność serwisu
wynosi ponad 30 tysięcy odsłon miesięcznie.

EKWIWALENT REKLAMOWY
Klub stale obecny jest zarówno w lokalnych, jak i
sportowych mediach, generując średni ekwiwalent
reklamowy na poziomie 2-3 milionów złotych.

HUTNIK DLA BIZNESU
Hutnik Warszawa to klub, który dostosowuje się do
Twojego biznesu, tworzymy dedykowane oferty dla firm
i organizacji zainteresowanych reklamą poprzez sport.
Dostosowujemy się elastycznie do potrzeb Twojego
biznesu.

DOSTOSWUJEMY SIĘ DO
ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA
Pandemia koronawirusa wymusza wiele zmian,
potrafimy się do nich dostosować, organizując
wydarzenia zgodnie z reżimem sanitarnym, a część z
nich przenosząc do sieci.

ZESPÓŁ HUTNIKA
Zespół osób związanych z Hutnikiem
Warszawa to połączenie młodości i
doświadczenia, który nie boi się
podejmowania trudnych projektów i wyzwań.

ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY!

Analiza medialności wybranych klubów
sportowych w Warszawie

Raport na zlecenie

Warszawa, 02.06.2022
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I.

Metodologia

Celem analizy jest zbadanie potencjału marketingowego oraz mediowego wybranych
klubów sportowych działających na terenie Warszawy. Na potrzeby projektu zostało
wyselekcjonowanych 7 podmiotów o uznanej marce i prestiżu oraz rozpoznawalnych w
stołecznym środowisku.
Dla celów badawczych zrezygnowano z uwzględniania w raporcie Legii Warszawa, która od
wielu lat zajmuje bezdyskusyjnie pierwsze miejsce w stolicy, biorąc pod uwagę osiągnięcia
sportowe, budżet, organizację pracy oraz skalę, charakter i zasięg działań promocyjnych. Z
tego

samego

powodu

zrezygnowano

z

innych

klubów

(sportów

zespołowych),

rywalizujących na najwyższym szczeblu rozgrywek w swojej dyscyplinie, skupiając się co
prawda na klubach objętych finansowaniem z miasta (tzw. centralnym) lub aspirujących
do tego (np. IV liga piłki nożnej seniorów), ale operujących w niższych ligach (drugi poziom
rozgrywek lub niżej).
Analizie poddano dwa obszary funkcjonowania/obecności klubów – kanały komunikacji
własnej (np. strona internetowa, media społecznościowe) oraz media zewnętrzne, na które
składają się prasa (media drukowane) oraz Internet.
Dane prezentujące skalę działania klubów w mediach społecznościowych pochodzą z
publicznych, tj. ogólnodostępnych źródeł. Z kolei dane wskazujące na obecność klubów w
mediach zewnętrznych zostały dostarczone przez profesjonalny podmiot wyspecjalizowany
w tym zakresie – Instytut Monitorowania mediów. Dostarczone przez IMM dane obejmują
okres dwunastu miesięcy, tj. 01.05. 2021 – 31.04.2022.

II.

Badane podmioty

Badaniu i analizie zostały poddane następujące kluby:
1.

Hutnik Warszawa – klub wielosekcyjny, którego główna działalność koncentruje się na
piłce nożnej. Drużyna seniorów piłki nożnej występuje aktualnie w forBET IV lidze
mazowieckiej, grupa I (północna) – tj. piątym poziomie rozgrywkowym. Poza tym, w
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ramach struktur klubowych, funkcjonuje sekcja koszykówki 3x3, tenisa ziemnego, brydża
oraz sportów młodzieżowych (piłka nożna, siatkówka). Klub organizuje wiele projektów o
charakterze rekreacyjno-sportowym (m.in. Przeszkodowy Bieg Hutnika, cykl zawodów
cross-fit STALOWE ZAWODY). W tym roku klub obchodzi 65-lecie swojej działalności.
2. Polonia Warszawa – zasłużony, warszawski klub wielosekcyjny, którego główną sekcją
przez wiele lat była piłka nożna seniorów. Aktualnie seniorzy występują w rozgrywkach III
ligi piłki nożnej. Drugą flagową sekcją Polonii Warszawa jest obecnie żeńska sekcja
koszykówki, występująca w najwyższej klasie rozgrywkowej – Energia Basket Liga Kobiet
(EBLK). W sezonie 2021-2022 zespół zakończył rywalizację na ćwierćfinale play-off.
Natomiast koszykarze Polonii awansowali w tym roku do I ligi koszykówki (II poziom
rozgrywek).
3. Dziki Warszawa – klub koszykarski powstały w 2017 roku, występujący w Suzuki I Liga
Koszykówki (II poziom rozgrywek). Sezon 2021/2022 klub zakończył w play-off na
ćwierćfinale, przegrywając z Sokołem Łańcut 2-3.
4. Ursus Warszawa - wielosekcyjny klub sportowy, z siedzibą w Ursusie (dzielnica
Warszawy). Klub został założony w 1929 roku przez pracowników fabryki Ursus w
Czechowicach. Za oficjalną datę powstania klubu przyjęto w okresie powojennym rok
1935. W 2000 roku ze względu na problemy finansowe klub został rozwiązany, a sekcja
piłki nożnej przejęta przez KS Ursus, który w sezonie 2021/2022 występuje na boiskach III
ligi (czwarty poziom rozgrywek).
5. Unia Warszawa - klub piłkarski powstały w lutym 2008 roku i w tym samym roku
zgłoszony

do

rozgrywek

Mazowieckiego

Związku

Piłki

Nożnej.

Poza

sekcjami

młodzieżowymi w klubie działa sekcja seniorów. W sezonie 2021/2022 drużyna występuje
w forBET IV lidze mazowieckiej, grupa I (północna) – tj. piątym poziomie rozgrywkowym.
6. Drukarz Warszawa - stołeczny klub sportowy z sekcjami: piłkarską i łuczniczą. Jego
siedziba znajduje się na terenie parku Skaryszewskiego w Warszawie. Klub powstał w
1926, jako Robotniczy Klub Sportowy „Drukarz” z jedną sekcją piłki nożnej, nie posiadając
własnego obiektu sportowego. Obecnie drużyna piłkarska seniorów występuje w forBET
IV lidze mazowieckiej, grupa I (północna) – tj. piątym poziomie rozgrywkowym. Drukarz
posiada znaną w całym kraju sekcję strzelecką, regularnie zdobywającą medale na
szczeblu ogólnopolskim w kategorii juniorów i seniorów.
7. Escola Varsovia - szkółka piłkarska powstała 8 listopada 2011 w Warszawie, korzystająca
z marki klubu FC Barcelona, prowadzona przez spółkę WM Sport. Szkółka prowadzi zajęcia
treningowe młodzieży w wieku od 6 do 12 lat. Drużyna seniorów występuje w forBET IV
lidze mazowieckiej, grupa I (północna) – tj. piątym poziomie rozgrywkowym.
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8. Sparta Warszawa - młodzieżowy polski kobiecy klub siatkarski z Warszawy. W latach
2010–2015 występował na parkietach I ligi, od roku 2015 zaś – II ligi. Klub odnosi liczne
sukcesy w rozgrywkach kadetek i juniorek. Od 2015 roku nosi oficjalną nazwę ESPES
Sparta Warszawa. Obecnie drużyna seniorek występuje w 2 lidze kobiet.

III.

1.

Analiza mediów społecznościowych i własnych

Ilość kanałów komunikacji własnej

Na potrzeby badania przenalizowano cztery najpopularniejsze kanały komunikacji dla
klubów sportowych:
•

Serwis społecznościowy Facebook.com;

•

Serwis społecznościowy Instagram.com;

•

Strona internetowa klubu;

•

Serwis społecznościowy wideo – YouTube.com.

Autorzy

opracowania

celowo

zrezygnowali

z

analizy

serwisu

społecznościowego

Twitter.com. Z uwagi na swoją specyfikę oraz charakter jest on rzadko stosowanym
narzędziem komunikacji przez kluby niższych lig. Zazwyczaj jest zarezerwowany dla piłkarzy,
trenerów i działaczy „topowych” marek klubowych w kraju.
Tylko trzy kluby – Hutnik Warszawa, Polonia Warszawa oraz Ursus Warszawa, korzystają
regularnie z czterech w/w kanałów komunikacji własnej. Dla wszystkich badanych klubów
głównym

narzędziem

komunikacji

z

kibicami

społecznościowy Facebook.com.
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i

otoczeniem

pozostaje

serwis

2. Serwis społecznościowy Facebook.com
Prezentowane i analizowane dane oraz statystyki dotyczące serwisu społecznościowego
Facebook.com są aktualne na dzień 20 maja 2022 roku. Analizie poddano oficjalne profile
klubowe.
a) Liczba polubień
Spośród wszystkich badanych klubów największą liczbę polubień posiada fanpage Hutnika
Warszawa – 11 326. Tuż za „Dumą Bielan” plasują się: Escola Varsovia (9138 polubień) oraz
Polonia Warszawa (8592 polubień). Najmniej aktywna na Facebooku jest Unia Warszawa
(2139 polubień).

Liczba polubień w serwisie
Facebook.com
11 236
9138

8592
5568

4990

4724
3384

Hutnik

Escola

Polonia

Dziki

Ursus

6

Drukarz

Sparta

2139
Unia

b) Liczba obserwujących
Podobna kolejność jest w przypadku osób obserwujących profile badanych klubów.
Pierwsze trzy pozycje zajmują: Hutnik Warszawa (11 577 obserwujących), Escola Varsovia
(9741) oraz Polonia Warszawa (8990).

Liczba obserwujących w serwisie
Facebook.com
11 577
9741

8990
5823

5276

4738
3468
2280

Hutnik

Escola

Polonia

Dziki

Ursus

Drukarz

Sparta

Unia

c) Profile społeczności kibicowskiej
Tylko dwa kluby – Hutnik Warszawa (3865 obserwujących) i Polonia Warszawa (48 300),
posiadają aktualne, stale redagowane profile dedykowane społeczności kibicowskiej.
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3. Serwis społecznościowy YouTube.com
Tylko cztery kluby prowadzą swoje kanały w serwisie video YouTube.com. Zdecydowanym
liderem pod względem liczby subskrybentów jest Polonia Warszawa (3770), która wyprzedza
Hutnika Warszawa (510) oraz Ursus Warszawa (502). Mecze Sparty Warszawa często
transmitowane są na kanale PilkaSiatkowCom, niemniej klub nie posiada własnego,
dedykowanego kanału wideo.

Liczba subskrybentów w serwisie
YouTube.com
3770

Polonia

510

502

95

Hutnik

Ursus

Drukarz

Co istotne, Hutnik Warszawa jest obok Polonii Warszawa jedynym klubem (z badanych),
realizującym regularne transmisje online (z meczów u siebie). Średnia oglądalność jednego
meczu to ok. 1200 unikalnych odbiorców (z uwzględnieniem późniejszej retransmisji).
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4. Serwis społecznościowy Instagram.com
W przypadku serwisu Instagram.com najaktywniejszym podmiotem spośród badanych jest
Polonia Warszawa, którą śledzi na tej platformie 3984 subskrybentów. Na kolejnych
pozycjach znajdują się: Escola Varsovia (1829) i Dziki Warszawa (1316). Gorszy wynik Hutnika
Warszawa – 260 obserwujących, wynika z faktu, iż dedykowane konto na Instagram.com
„Duma Bielan” założyła niedawno, tj. cztery tygodnie temu, a jego promocja odbywa się
wyłącznie w sposób organiczny (bez wsparcia komercyjnego).

Liczba followersów w serwisie
Instagram
3 984

1829
Polonia

Escola

1316

1168

Dziki

Ursus

* Konto prowadzone od kwietnia 2022.
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479
Drukarz

338

260

Unia

Hutnik*

5. Strona internetowa
Spośród wszystkich badanych podmiotów tylko trzy posiadają opcję e-sprzedaży
internetowej gadżetów klubowych poprzez stronę internetową: Hutnik Warszawa, Polonia
Warszawa oraz Ursus Warszawa.
Hutnik Warszawa

Polonia Warszawa

Ursus
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IV.

1.

Medialność, czyli obecność w mediach zewnętrznych

Metodologia

Przedstawione w raporcie dane i statystyki obejmują okres od 1.05.2021 do 30.04.2022 i
zostały dostarczone przez profesjonalny podmiot wyspecjalizowany w tym zakresie –
Instytut Monitorowania Mediów.
W badaniu uwzględniono następujące kanały komunikacji medialnej – prasa (media
drukowane) oraz Internet (portale i serwisy internetowe – informacyjne).
Przedstawione kwoty ekwiwalentu reklamowego wyliczane są wg stawek, stanowiących
wycenę zakupu danego artykułu na zasadach komercyjnych, zgodnie z aktualnymi
cennikami reklam dla wybranych tytułów.
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2. Ogólne uwagi
➢ Drużyny występujące na szczeblu centralnym (np. Dziki Warszawa czy Ursus
Warszawa) pojawiają się często w mediach ogólnopolskich - w artykułach z
publikowanymi tabelami ligowymi, co automatycznie winduje liczbę materiałów
prasowych oraz ich ekwiwalent reklamowy, chociażby w porównaniu z mediami
regionalnymi, poruszającymi tematykę niższych lig (np. IV liga piki nożnej – Hutnik
Warszawa);
➢ Wysoka liczba publikacji oraz ekwiwalentu reklamowego dla Polonii Warszawa to
efekt między innymi doniesień medialnych z połowy zeszłego roku o planach
modernizacji obiektu przy Konwiktorskiej w ramach partnerstwa publicznoprywatnego z miastem Warszawą.

3. Media drukowane
W okresie od 01.05.2021 do 30.04.2022 najwięcej publikacji w prasie (tj. mediach
drukowanych) wygenerowała Polonia Warszawa – 2212. Kolejne miejsca w zestawieniu
zajęły: Ursus Warszawa (801) oraz Hutnik Warszawa (503).

Liczba publikacji w prasie
2 212

801

Polonia

Ursus

503

495

139

95

84

30

Hutnik

Dziki

Drukarz

Sparta

Unia

Escola
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4. Media internetowe (portale i serwisy informacyjne)
W raportowanym okresie najwięcej publikacji w zewnętrznych mediach internetowych
wygenerowała Polonia Warszawa – 11 152, przed Ursusem Warszawa (1949) oraz Hutnikiem
Warszawa (1768).

Liczba publikacji internetowych
11 152

Polonia

1949

1768

1530

Ursus

Hutnik

Escola

717

580

Dziki

Drukarz

312

305

Sparta

Unia

5. Media regionalne vs ogólnokrajowe
Badanie objęło również analizę mediów pod kątem ich zasięgu – regionalnego i
ogólnokrajowego. Zwraca uwagę wysoki odsetek mediów ogólnokrajowych dla Hutnika
Warszawa, co wynika z organizacji przez ten klub imprez sportowych oraz innych projektów
o zasięgu ogólnopolskim (np. Przeszkodowy Bieg Hutnika, współpraca z Galerią Młociny w
Warszawie). Podział procentowy dla poszczególnych klubów prezentuje się następująco.
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Media ogólnokrajowe vs regionalne

36,30%
66,20%

37,60%
78,30%

87,20%
63,70%
33,80%
POLONIA

URSUS

HUTNIK

83,30%

79,90%

15,50%

16,70%

20,10%

UNIA

DRUKARZ

ESCOLA

62,40%
21,70%

12,80%

84,50%

DZIKI

SPARTA

Media ogólnokrajowe

Media regionalne

6. Ekwiwalent reklamowy
Pod względem ekwiwalentu reklamowego wygenerowanych publikacji (prasa + Internet)
pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Polonia Warszawa – 83,9 mln zł, przed Ursusem
Warszawa (20,4 mln zł) i Hutnikiem Warszawa (14,3 mln zł).

Ekwiwalent reklamowy publikacji
(w mln zł)
84

20,4
Polonia

Ursus

14,3

12,6

10,3

9,3

8,1

6,2

Hutnik

Dziki

Sparta

Unia

Drukarz

Escola
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7. Dotarcie medialne
Kategoria ta wskazuje, do ilu osób w raportowanym okresie – poprzez media drukowane
oraz internetowe, dotarła informacja o danym klubie. Liczba osób szacowana jest wg
czytelnictwa uwzględnionych w raporcie tytułów i serwisów.

Dotarcie medialne (w mln osób)
91

28,3

Polonia

Hutnik

26,8

Ursus

24,2

Dziki

13,3

11

8,7

5,6

Sparta

Unia

Drukarz

Escola

8. Patroni medialni
Hutnik Warszawa jest jedynym z badanych klubów, „chwalącym się” na swojej stronie
internetowej stałą współpracą medialną z patronami.
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V.

Wnioski

➢ Spośród wszystkich badanych klubów w największym stopniu swój potencjał
marketingowy i medialny wykorzystuje „piłkarska” Polonia Warszawa.
➢ Na „trzecią”, sportową siłę w Warszawie wyrósł Hutnik Warszawa, który mimo gry w IV
lidzie (poziom regionalny), może pochwalić się promocją ogólnopolską oraz silnym
zapleczem/wsparciem kibicowskim oraz skutecznym marketingiem.
➢ Kluby z tego samego poziomu rozgrywkowego co Hutnik (np. Drukarz, Escola, Unia)
mocno odstają od „Dumy Bielan” pod kątem współpracy medialnej oraz marketingu
poprzez własne kanały komunikacji.
➢ Spośród badanych klubów tylko Hutnik, Polonia oraz Dziki Warszawa (w mniejszym
stopniu) prowadzą pro-aktywną politykę komunikacji z mediami, inspirując
dziennikarzy - poprzez informacje prasowe, zapowiedzi czy dedykowane zaproszenia
na mecze, do popełniania publikacji.
➢ Hutnik i Polonia to kluby o największym odsetku publikacji dotyczących stricte ich
działalności sportowej.
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