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Zastosowanie marketingowe systemów informatycznych 
w promocji zawodów żeglarskich

Streszczenie

Promocja imprez żeglarskich poprzez tworzenie przekazu z regat jest wyzwaniem dla organiza-
torów wydarzenia. W artykule przedstawiono systemy technologiczne, które wspomagają prezenta-
cję zawodów oraz ich wpływ na zaangażowanie kibiców żeglarstwa. Zbadano interakcję fanów na 
podstawie statystyk strony WWW zawodów i wpływ wykorzystania systemów śledzenia wyników na 
ich postępowanie. Badania wykazały trzy kluczowe zależności: 
 - zastosowanie interaktywnych systemów prezentacji regat powoduje zaangażowanie kibiców 

w przekaz z zawodów, 
 - informacje czerpane z mediów społecznościowych są drugim, co do wielkości, źródłem interakcji, 
 - prowadzenie przekazu należy dostosować do urządzeń mobilnych, których użytkownicy stanowią 

ponad 30% wszystkich kibiców. 
Implementacja uzyskanych wyników pozwoli organizatorom regat na efektywne wykorzystanie 

systemów informatycznych do promocji imprez żeglarskich. Działania te zwiększą potencjał marke-
tingowy regat, a kibice zyskają formy przekazu dostosowane do ich potrzeb. 

Słowa kluczowe: marketing sportowy, żeglarstwo, geolokalizacja.
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Wprowadzenie

Żeglarstwo to niezwykle atrakcyjny sport, dynamiczny i ekscytujący. Żeglować mogą 
wszyscy, zarówno dzieci, jak i weterani, którzy stratują w zawodach na całym świecie. 
Jednakże regaty są trudne do pokazania, gdyż trasa wyścigu często usytuowana jest na 
akwenie oddalonym od miejsca przebywania potencjalnych kibiców. Dodatkowo regaty że-
glarskie są zależne od warunków pogodowych, w szczególności wietrznych. Klasy regato-
we mają dolne i górne limity prędkości wiatru, w których wyścigi mogą być rozgrywane. 
Czasem więc trudno jest przeprowadzić je w zaplanowanym czasie i przygotować start na 
daną godzinę. Kolejnym elementem, który nie sprzyja prowadzeniu przekazu medialnego 
zawodów żeglarskich jest fakt, że taktyka odgrywa znaczącą rolę podczas wyścigów, a sama 
trasa którą pokonują załogi nie jest prowadzona po linii prostej. Bywają sytuacje, w których 
część zawodników płynie z linii startu w lewą stronę, a część – w prawą. Uznaje się, że 
obydwie grupy wystartowały prawidłowo i jedynie wytrawni znawcy potrafią ocenić, kto 
w danym momencie jest na pierwszym miejscu. 
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Prowadzenie atrakcyjnego i zrozumiałego przekazu z regat było do niedawna trudne do 
osiągnięcia. Ograniczenia techniczne uniemożliwiały przekazanie relacji na żywo pasjona-
tom sportu, a tym bardziej przybliżenie jego piękna szerszemu gronu kibiców. Umiarkowany 
przekaz medialny powodował zmniejszenie możliwości rozwoju żeglarstwa olimpijskiego 
oraz utrudniał pozyskiwanie sponsorów zawodów najwyższej rangi. Dla związków klas 
żeglarskich, organizatorów regat, jak i dla Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej (ISAF) 
był to problem, którego rozwiązanie stało się kluczowe w rozwoju dyscypliny na świecie. 
Samym żeglarzom natomiast, promocja sportu znacząco ułatwiła prowadzenie własnych ak-
cji reklamowych. 

Dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych organizatorzy zawodów dysponują 
możliwością połączenia różnego rodzaju narzędzi analizy, wizualizacji i transmisji da-
nych, które w znacznym stopniu ułatwiają przekazanie treści z danej imprezy, zarówno 
do strefy kibiców znajdującej się w danym ośrodku żeglarskim, jak również do fanów 
z całego świata. W przyszłości, wraz z rozwojem technologii, zwiększy się interakcja 
widzów z ulubionymi dyscyplinami sportowymi poprzez zaawansowaną wersję Internetu. 
Technologia będzie odgrywać ważną rolę w marketingu sportowym (Smith, Westerbeek 
2004). Dlatego istotnym jest, aby żeglarstwo podążało ścieżką rozwoju marketingu po-
przez systemy technologiczne.

W niniejszym artykule zostaną omówione możliwe formy wykorzystania systemów geo-
lokalizacyjnych, wizualizacji, transmisji wideo, mediów społecznościowych oraz innych in-
formatycznych systemów do przekazu relacji z najwyższej rangi międzynarodowych imprez 
żeglarskich. Opisany i poddany analizie zostanie również przykład wykorzystania systemów 
informatycznych w promocji Mistrzostw Świata klasy Techno293. 

Marketing zawodów żeglarskich

Sprzedaż biletów na dane zawody jest niekiedy określana jako cel marketingu sporto-
wego, jednak to wąskie podejście nie uwzględnia ważnych funkcji prowadzenia działań 
marketingowych poprzez sport, mie obejmuje wartości przynoszonej sponsorom, czy re-
gionom, w których zawody są rozgrywane (Fullerton, Merz 2008). Taki właśnie aspekt 
marketingu sportowego powinien być rozpatrywany przy analizie zawodów żeglarskich. 
Charakterystyka zawodów sprawia, że aby przybliżyć zmagania zawodników kibicom 
z całego świata, żeglarstwo musi nieustannie rozwijać się pod względem medialnego prze-
kazu. 

Nowe media są elementem technologii, która w dużym stopniu została zaangażowa-
na w promocję sportu na całym świecie (Santomier 2008). Wśród wykorzystywanych 
obecnie na regatach systemach przekazu można wyróżnić: transmisję wideo, geolokalizację 
za pomocą nadajników GPS, relację zdjęciową, dynamiczne systemy wyników oraz 
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wizualizację danych pogodowych. Wszystkie te systemy połączone w całość za pomocą 
narzędzi transmisji danych, tworzą narzędzie umożliwiające prezentację dynamicznych 
i ekscytujących ujęć z zawodów. Taki rodzaj promocji zwiększa świadomość atrakcyjności 
żeglarstwa w społeczeństwie, jak również w profesjonalny sposób przedstawia wydarzenia 
fanom sportu z całego świata. 

Jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie imprez żeglarskich był Puchar 
Ameryki w 2013 r. Impreza była sukcesem pod względem frekwencji na miejscu, jak rów-
nież pod względem zainteresowanych internautów i odbiorców telewizyjnych na całym 
świecie. Podczas zawodów zastosowano nowatorskie rozwiązania pozwalające zaprezen-
tować widzom wyścig katamaranów. Wizualizacje zaczerpnięte (zdjęcie 1) z transmisji me-
czów futbolu amerykańskiego wykorzystane na trasie regat umożliwiły kibicom śledzenie 
rywalizacji w sposób zrozumiały dla osób niezaznajomionych z żeglarstwem (Taylor 2013). 
Dzięki takim rozwiązaniom regaty zyskały znaczną popularność. Wyniki oglądalności fina-
łów w Nowej Zelandii przekroczyły 25% populacji kraju, transmisję na żywo przekazywaną 
poprzez serwis YouTube wraz z innymi filmami z zawodów odwiedziło 25 mln widzów 
z całego świata, natomiast stronę internetową zawodów odwiedziło ponad 5 mln osób (35th 
America’s Cup 2013).

Zdjęcie 1
Wizualizacja kursu i prędkości jachtów podczas Louis Vuitton Cup

Źródło: Taylor (2013).
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Wizualizacja i transfer danych

Wizualizacja i animacje odgrywają w prezentacji i promocji imprez żeglarskich bardzo 
istotną rolę. Jak zaprezentowano na zdjęciu 1, rywalizujące jednostki nie zawsze płyną jed-
nym kursem, co w znacznym stopniu utrudnia ocenę odległości między nimi. Nałożone 
na obraz telewizyjny animacje umożliwiają obserwującym zrozumienie sytuacji na wodzie 
i śledzenie jachtów. 

Przy realizacji przekazu wykorzystuje się również dane meteorologiczne, które opisują 
warunki panujące na akwenie. Ukazanie takich informacji kibicom sprzyja zwiększeniu za-
angażowania w relację, gdyż widzowie otrzymują informację, w których miejscach należa-
łoby płynąć, by uzyskać największe prędkości. 

Wizualizacje wykorzystuje się również podczas prowadzenia relacji z zawodów, w których 
nie są stosowane transmisje telewizyjne na żywo. W takim wypadku animacje wraz z sys-
temami lokalizacyjnymi tworzą modele jednostek i prezentują je na ekranie. Wizualizacja 
opłynięcia boi, pochodząca z zawodów Tour de France à la Voile (zdjęcie 2), przedstawia 
zarówno jachty i trasy, jak również aktualny ranking oraz reklamę sponsora. 

Dane potrzebne do stworzenia animacji dostarczane są z akwenu, poprzez zintegrowane 
systemy przekazu informacji. Obecnie najbardziej rozwijanym systemem jest oferowany 

Zdjęcie 2
Wizualizacja 3D regat Tour de France à la Voile

Źródło: GEORACING (2014).
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przez Międzynarodową Federację Żeglarską (ISAF) XRR. Jest to oparty na XML format 
przekazu danych w spójny, z góry ustalony sposób. Umożliwia połączenie odrębnych sys-
temów dostarczania treści i wdrożenie spójnej jej prezentacji, niezależnie od nośnika. Te 
same materiały prezentowane są na telebimach w strefach kibiców, jak i w relacjach in-
ternetowych. Ta funkcjonalność może być wykorzystywana przez klasy, związki krajowe, 
organizatorów regat czy kluby, by wspierać zarządzanie zawodami i upraszczać procesy 
marketingowe.

Lokalizacja zawodników i dynamiczne systemy wyników

Podstawowymi systemami wykorzystywanymi do przekazu informacji z trasy zawodów 
są narzędzia służące prezentacji wyników w czasie rzeczywistym. Najczęściej spotykane 
aplikacje tego typu, to bazujące na nadajnikach GPS systemy transmisji danych oraz syste-
my umożliwiające przekaz pozycji na trasie. Aplikacje mobilne umożliwiające podawanie 
wyników regat na trasie, obsługiwane są przez kadrę sędziowską zawodów, która rejestruje 
pozycje poszczególnych zawodników poprzez aplikację zainstalowaną na urządzeniu mo-
bilnym. Dane są wysyłane przez GSM na serwer, a później, w czasie rzeczywistym, wyświe-
tlane na monitorach oglądających zawody. Takie dane najczęściej podawane są w formie 
tabeli z oznaczonymi zawodnikami i ich pozycjami na poszczególnych bojach. Przewagą 
tego rozwiązania nad systemem wykorzystującym nadajniki GPS, są niskie koszty począt-
kowe oraz prowadzenia zawodów. Wadą natomiast jest brak możliwości ciągłego śledzenia 
zawodników, gdyż zmiana pozycji na trasie identyfikowana jest wyłącznie w wybranych 
punktach trasy. 

Lokalizacja zawodników za pomocą nadajników GPS wymaga, by każda załoga posia-
dała urządzenie odbierające i nadające swoją pozycję na trasie regat. Przenośne jednost-
ki noszone przez zawodnika, przekazują w czasie rzeczywistym algorytmy monitorujące 
pozycję z sesji treningowej, czy zawodów (Miller Root, van Hoorn 2000). W przypadku 
rywalizacji na akwenie nieznacznie oddalonym od lądu, najczęściej wykorzystuje się prze-
syłanie danych z nadajników za pomocą sieci komórkowej lub fal radiowych. Gdy zawo-
dy odbywają się na morzu, daleko od lądu, należy wykorzystać specjalistyczne urządzenia 
przekazujące dane za pośrednictwem satelity. W pierwszym przypadku wyścigi są krótsze 
i dane dotyczące pozycji przesyła się częściej, w drugim – pozycję można przekazywać 
w większych odstępach czasu (zdjęcie 3). Śledzenie rywalizacji z wykorzystaniem syste-
mów geolokalizacyjnych nie tylko pozwala poznać pozycję w danym momencie wyścigu, 
ale również analizować taktykę zawodników obraną względem panujących warunków i ana-
lizować przebieg całego wyścigu. 

Zarówno w przypadku systemów geolokalizacyjnych, jak i tych przedstawiających wy-
niki na żywo, w formie statycznej, przekaz uzupełnia się relacjami tekstowymi z trasy regat 

Zeszyty-naukowe-38_2014.indd   83 2014-12-17   11:38:29



84 ZASTOSOWANIE MARKETINGOWE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH...

oraz informacjami meteorologicznymi. Takie połączenie pozwala otrzymywać różne infor-
macje z zawodów, co jest istotne, szczególnie w przypadku falstartów, czy wypadków.

Wykorzystanie aplikacji mobilnych i dzielenie się emocjami.

Tym, co odróżnia media społecznościowe od innych form moderowanej dyskusji są trzy 
funkcjonalności: profile, przyjaciele oraz komentarze. Co więcej, tym co sprawia, że powyż-
sze funkcjonalności są istotne jest fakt, że artykułowane są publicznie (Boyd 2007). Internet 
odróżnia się od innych mediów tym, że pozwala użytkownikom na interakcję. Ponieważ 
znajdują oni emocjonalne i praktyczne korzyści komunikacji w sieci, ta komunikacja będzie 
posiadała duże znaczenie komercyjne (Riegner 2007).

Dzielenie się wyjątkowymi momentami zawodów, to ważna część każdej imprezy spor-
towej, nie tylko żeglarskiej. To właśnie te chwile zapadają kibicom w pamięć i przywiązują 
do danej dyscypliny. Ważne jest więc, by ułatwić fanom pozyskanie informacji w wygodny 
i szybki sposób, a ponadto umożliwić im dzielenie się tymi informacjami z innymi. Przy 
planowaniu działań marketingowych regat przydatnymi narzędziami okazują się aplikacje 
umożliwiające dzielenie się informacjami. Aplikacje te często są wbudowane w serwisy 
WWW, a także w aplikacje mobilne organizatorów zawodów oraz pozwalają na rozpo-

Zdjęcie 3
Wykorzystanie systemu geolokalizacyjnego podczas zawodów Vendee Globe

Źródło: Vendée Globe (2013).
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wszechnienie treści na portalach społecznościowych poprzez email lub SMS. Zaletą dzie-
lenia się prezentowanymi informacjami przez kibiców w ramach przekazu z zawodów jest 
pozyskanie większej bazy zaangażowanych widzów. Szansa na zainteresowanie osoby nie-
zaangażowanej w żeglarstwo jest większa, gdy informacje o wydarzeniu przekazywane są 
przez znajomego, niż poprzez tradycyjne systemy promocji. Jest to szczególnie wartościowe 
w czasach, gdy imprezy żeglarskie często nie są transmitowane na żywo przez stacje tele-
wizyjne, a transmisja internetowa jest dostępna na całym świecie. Ludzie, którzy korzystają 
z portali społecznościowych nie tylko szukają informacji, traktują tę przestrzeń jako miejsce 
spotkań z przyjaciółmi (Chiu et al. 2006). Jak pokazuje raport innowacyjności wydany przez 
„New York Times”, czytelnicy oczekują, że konkretne informacje podawane będą poprzez 
portale społecznościowe. Ruch kierowany do poszczególnych artykułów jest dziś w znacz-
nym stopniu zależny od przekierowań z tych właśnie portali. Jeszcze kilka lat temu ruch 
ten kierowany był w bardziej znaczącym stopniu ze strony głównej portalu dostarczające-
go treść. Odzwierciedleniem tego faktu jest wskaźnik wejść na stronę główną „New York 
Times”, który od roku 2011 do 2013 spadł dwukrotnie z 160 mln do 80 mln użytkowników 
(„New York Times” 2014).

Obecnie, gdy zmienia się sposób korzystania z Internetu i przyswajania informacji, 
ważny jest również rozwój systemów mobilnych. Serwisy WWW zawodów należy przy-
gotowywać w sposób dostosowany do potrzeb użytkowników, wykorzystując technologie 
dokonujące treści prezentowane na stronie do szerokości okna przeglądarki. Przygotowanie 
dedykowanych aplikacji prezentujących wyniki, zdjęcia i wideo z zawodów również zwięk-
sza zaangażowanie fanów na całym świecie i pozwala na spersonalizowane śledzenie regat. 
Statystyki wejść na stronę WWW Igrzysk Olimpijskich w Londynie dowodzą, że w ciągu 
tygodnia 35% użytkowników korzystało z urządzeń mobilnych, natomiast w czasie week-
endu ta statystyka wzrastała już do 50%. Dodatkowo oficjalną aplikację Igrzysk pobrano 
ponad 15 mln razy, a suma wejść z aplikacji i stron WWW pozwala twierdzić, że użytkow-
nicy śledzący Igrzyska za pomocą urządzeń mobilnych stanowili łącznie 60% wszystkich 
użytkowników (Moth 2012). 

Metoda

W dniach 27.07.-03.08.2013 rozegrano w Sopocie Mistrzostwa Świata windsurfingowej 
klasy Techno293. Jest ona klasą juniorską, przygotowawczą do olimpijskiej klasy RS:X. 
Jako regaty klasy juniorskiej, Mistrzostwa Świata klasy Techno293 są promowane jedynie 
przez organizatora regat oraz związek klasy. Zawody te nie są marketingowo wspierane 
przez Międzynarodową Federację Żeglarską, czy związki krajowe. 

W celu promowania zawodów wśród kibiców windsurfingu regatowego na świecie, or-
ganizator – Sopocki Klub Żeglarski – postanowił zastosować wybrane systemy informa-
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tyczne. Wykorzystano dedykowaną stronę WWW, zintegrowaną z systemem prowadzenia 
wyników na żywo oraz relacji tekstowych. Przeprowadzono ograniczony przekaz wideo 
z linii startu i wykorzystano system geolokalizacyjny do prezentacji wizualizacji 2D wyści-
gu pokazowego. 

Analizując zastosowanie marketingowe systemów informatycznych podczas imprezy, 
badano statystyki wejść Google Analytics na stronie WWW zawodów oraz w zintegrowa-
nym systemie wyników na żywo. Przeanalizowano źródła wejść, interakcję oraz zaangażo-
wanie użytkowników kibiców. 

Marketingowe zastosowanie systemów informatycznych  
podczas Mistrzostw Świata klasy Techno293 w Sopocie w 2013 r.

W czasie regat strona WWW wygenerowana została w blisko 18 tys. sesji, podczas których 
użytkownicy z 73 krajów śledzili wyścigi średnio 7:06 minut każdy. Na wykresie 1 przedsta-
wiono liczbę sesji strony WWW podczas zawodów z podziałem na dni, natomiast w tabeli 1 
– kraje o największym wskaźniku sesji podczas zawodów, wraz z informacjami o wskaźniku 
odrzuceń, stosunku stron do sesji oraz średnim czasie spędzonym na stronie. Maksymalna licz-
ba sesji jednego dnia wyniosła 2832, a najbardziej zaangażowanymi użytkownikami okazali 
się Estończycy, ze średnim czasem blisko 10 minut spędzonym na stronie. 

Wykres 1
Liczba sesji strony WWW Mistrzostw Świata Techno293

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Google Analytics.
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Tabela 1
Kraje o największym wskaźniku sesji strony WWW Mistrzostw Świata Techno293    

Kraj Sesje Współczynnik odrzuceń 
(w %) Strony / Sesję Śr. czas na stronie 

(w s)

Polska 4 042 28,10 4,23 391,88

Francja 2 513 23,68 4,80 481,96

Izrael 2 110 22,84 5,05 500,25

Włochy 1 045 20,29 4,83 411,60

Wielka Brytania 1 033 25,65 4,88 389,05

Hong Kong 612 23,86 5,20 510,06

Hiszpania 544 29,78 4,26 362,93

Rosja 427 24,12 4,52 437,86

Niemcy 396 24,49 5,37 449,82

Estonia 389 16,97 5,58 593,61

Nowa Zelandia 385 18,96 4,08 339,27

Turcja 355 20,85 5,17 534,28

Stany Zjednoczone 316 33,54 3,63 325,30

Grecja 314 24,52 4,47 489,10

Meksyk 314 24,52 5,27 444,71

Holandia 288 22,92 4,97 431,31

Ukraina 282 10,64 4,99 518,62

Norwegia 265 19,62 4,21 449,55

Węgry 250 36,80 3,32 220,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Google Analytics.

Średni czas spędzony na stronie internetowej, przekraczający 7 minut oznacza wysokie 
zaangażowanie użytkownika w treść prezentowaną przez organizatora regat. Z analizy 
wynika, że najchętniej oglądano strony z wynikami zawodów na żywo i relacjami tekstowy-
mi z akwenu. Oznacza to, że mimo wykorzystania najprostszej formy przekazu informacji 
dostępnej spośród systemów informatycznych, służących do prezentacji wizualizacji regat, 
zainteresowanie było obserwowalne. Brak wykorzystania takiej formy przekazu sprawiła, że 
zainteresowanie zawodami spada, a zaangażowanie kibiców maleje. Jak przedstawiono na 
wykresie 2, znaczącą liczbę użytkowników portalu stanowili ci, którzy przebywali na nim 
powyżej 60 sekund. Użytkownicy głównie angażowali się w sprawdzanie oraz śledzenie 
wyników na żywo z wyścigów poszczególnych flot. Statystyki te odzwierciedlone są liczbą 
odsłon w stosunku do sesji kibiców, którzy odwiedzali stronę WWW zawodów powyżej 60 
sekund.
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Badając skuteczność wykorzystania portali społecznościowych do promocji Mistrzostw 
zaobserwowano, że media społecznościowe są drugim co do wielkości źródłem wejść na 
stronę WWW zawodów z udziałem 22% wszystkich wejść (wykres 3). Nowe wejścia z tej 
grupy, czyli takich użytkowników, których obecność wcześniej nie była odnotowana na stro-
nie wynosiła 34%. Jest to zbliżony wskaźnik w stosunku do ogółu nowych wejść na stronę, 
który w tym samym okresie wynosił 32%. 

Można wnioskować, że umożliwienie dzielenia się treścią za pomocą aplikacji pozwa-
lających na przesyłanie informacji do serwisów społecznościowych jest skuteczną formą 
promocji. Udział zaangażowanych użytkowników z tego źródła jest znaczący, jednak dalsze 
działania marketingowe są wymagane, by zwiększyć udział nowych użytkowników z tych 
mediów. 

Ze statystyk strony WWW wynika, że 33% kibiców śledzących zawody korzystało 
z urządzeń mobilnych do przetwarzania treści (wykres 4). Jest to udział nieco niższy, niż 
podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, jednak wciąż znaczący. Przygotowane materiały 
z zawodów były jedynie częściowo dostosowane do pracy z urządzeniami mobilnymi. Nie 
zastosowano technologii Responsive Web Design, czy dedykowanych aplikacji do prezen-
tacji treści. Fakt ten miał znaczący wpływ na przetwarzanie przez fanów żeglarstwa danych 
pochodzących ze strony i ich zaangażowanie. 

Wykres 2
Liczba sesji i odsłon strony WWW Mistrzostw Świata Techno293  
z uwzględnieniem czasu sesji

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 3
Procentowy podział źródeł odsłon strony WWW  
Mistrzostw Świata Techno293

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Procentowy udział urządzeń w odsłonach strony WWW  
Mistrzostw Świata Techno293

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 5
Liczba odsłon stron przypadająca na sesję strony WWW Mistrzostw Świata 
Techno293

Wykres 6
Średni czas sesji w sekundach strony WWW Mistrzostw Świata Techno293

Źródło: jak w wykresie 1.

Źródło: jak w wykresie 1.
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Na wykresach 5 i 6 widać, że zarówno średni czas sesji na urządzeniach mobilnych, jak 
i liczba odsłon na sesję była mniejsza w porównaniu do sesji na komputerach osobistych. 
Najniższe wskaźniki widoczne były dla telefonów komórkowych, a współczynnik odrzuceń 
strony był najwyższy na telefonach komórkowych oraz tabletach (wykres 7). Potwierdza 
to zmniejszone zaangażowanie kibiców korzystających z urządzeń mobilnych podczas im-
prezy i można wnioskować, że dostosowanie przekazu do możliwości prezentacji urządzeń 
mobilnych zwiększyłoby potencjał tego kanału komunikacji. 

Wykres 7
Współczynnik odrzuceń strony WWW Mistrzostw Świata Techno293

Źródło: jak w wykresie 1.

Ważnym wydaje się fakt wykorzystania potencjału systemów informatycznych przy 
promocji zawodów żeglarskich, przy uwzględnieniu znaczącego udziału rynku mobilnego 
w przetwarzaniu treści z regat. Marketingowe zastosowanie systemów informatycznych 
podczas Mistrzostw Świata klasy Techno293 w Sopocie pokazało potencjał przekazu i zaan-
gażowanie kibiców w przyswajaniu treści. Mimo ograniczonych zasobów technologicznych 
przekazu, udało się uzyskać wysokie wyniki dotyczące średniego czasu spędzonego na stro-
nie przez użytkowników. 

Podsumowanie

Wraz z rozwojem technologii, żeglarstwo zyskało możliwości promocji i prezentacji 
zawodów, dotychczas niedostępne dla tego sportu. Wykorzystywane są systemy informa-
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tyczne w celu udostępnienia przekazu z zawodów kibicom na całym świecie. Systemy lo-
kalizacji i wizualizacji regat przybliżają fanom zmagania na wodzie i pozwalają zwiększyć 
ich zaangażowanie. 

W zależności od możliwości organizatora, wykorzystywane są różnorodne formy pro-
wadzenia przekazu z imprez. Systemy wizualizacji połączone z transmisją telewizyjną na 
żywo, jak w przypadku Pucharu Ameryki, pozwalają na dotarcie z przekazem do milionów 
osób na całym świecie. Istnieją jednak systemy informatyczne wspomagające promocje im-
prez, które można wykorzystać przy zawodach mniejszej rangi. 

Zastosowanie systemów wyników na żywo podczas Mistrzostw Świata Techno293 
w Sopocie w 2013 r. pozwoliło dotrzeć do użytkowników z 73 krajów. Każdy kibic spędził 
na stronie WWW zawodów średnio ponad 7 minut, co wskazuje na wysokie zaangażowanie 
kibiców. Podczas przekazu z imprezy możliwe również było wykorzystanie mediów spo-
łecznościowych w celu dzielenia się informacjami. TA forma komunikacji spełniła dużą rolę 
w dotarciu do odbiorców, będąc drugim co do wielkości źródłem wszystkich wejść na stronę 
WWW Mistrzostw. 

W trakcie analizy statystyk zauważono, że zaangażowanie użytkowników korzystających 
z urządzeń mobilnych było niższe, niż korzystających z komputerów. Fakt ten mógł wynikać 
z braku dedykowanych narzędzi mobilnych oraz niedostosowania przekazu treści do tych 
urządzeń. W celu potwierdzenia niezbędne są dalsze badania, jednak wysoki współczynnik 
kibiców wykorzystujących urządzenia mobilne do śledzenia zawodów wskazuje na potrzebę 
wykorzystania w większym stopniu możliwości marketingowych tej technologii. 
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Marketing Application of IT Systems in Promotion of Yachting 
Competition

Summary

Promotion of yachting events through creation of a message from yachting is a challenge for 
organisers of the event. In his article, the author presented the technological systems supporting pres-
entation of the competition as well as their impact on yachting fans’ commitment. There was surveyed 
fans’ interaction based on the statistics of the competition’s WWW and impact of the use of systems of 
watching the results on their conduct. The surveys indicated the three key dependencies: 
 - The use of interactive systems of yachting presentation causes fans’ involvement into the message 

from competition. 
 - The information taken from social media is the second biggest source of interaction. 
 - Provision of the coverage must be adjusted to the mobile devices whose users account for more 

than 30% of all fans. 
Implementation of the obtained results will allow the yachting organisers for an effective use of IT 

systems for the purpose of promotion of yachting events. These activities will increase the yachting 
marketing potential and fans will achieve the forms of coverage adjusted to their needs.

Key words: sport marketing, yachting, geo-localisation.
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