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STRATEGIE WG ZAJMOWANEJ POZYCJI RYNKOWEJ  

1. Strategia lidera    (leader)  

2. Strategia pretendenta    (challenger)  

3. Strategia naśladowcy    (follower) 

4. Strategia specjalisty rynkowego    (nicher)  

   Czas amatorów      -      Czas profesjonalistów 
        Przemija                               Nadchodzi 

Polaryzacja rynku biegowego 



Nasza impreza biegowa powinna być lepsza od innych imprez  

lub inna niż pozostałe imprezy 

KONKURENCJA NA RYNKU IMPREZ BIEGOWYCH 

O kogo? O co? 

Biegacze 
Sponsorzy  
Kibice 
Wolontariusze 
Partnerzy  

Prestiż 
Miejsce w kategorii 
Fundusze 
Obecność w mediach 
Poparcie  



RODZAJE KONKURENCJI  

Konkurencja bezpośrednia -  podmioty,  które konkurują o tych samych 
nabywców (biegaczy). Oferują takie same co do rodzaju produkty, np. 
Maniacka Dziesiątka, Bieg Trzech Jezior, Bieg Niepodległości, Półmaraton 
Słowaka   

Konkurencja pośrednia – podmioty, które konkurują o tych samych 
nabywców (biegaczy). Zaspokajają te same potrzeby, ale oferując inne co 
do rodzaju produkty, np.  Triathlon,  rajd rowerowy, zumba, obozy survival 



STRATEGIE KONKURENCJI               
WG  M. PORTERA  

Koncentracja  

Minimalizacja 
kosztów  

Dyferencjacja 
(zróżnicowanie) 



PODSTAWY SKUTECZNEJ KONKURENCJI  

ORGANIZATORA IMPREZY BIEGOWEJ 
 

1. Wiedza o biegaczach (kim są, czego potrzebują, co jest dla nich ważne?) 

 

2. Zasoby (finansowe, materialne, niematerialne, kadrowe) 

 

3. Umiejętności (kreatywność, innowacyjność, organizacja i zarządzanie) 

 

4. Czas (ile czasu organizator poświęca imprezie?) 

 

5. Skuteczne konkurowanie na rynku - ma swój początek wewnątrz organizacji 



SPOSOBY I NARZĘDZIA KONKUROWANIA  

NA RYNKU BIEGOWYM 

1. Marka i wizerunek imprezy (oraz organizatora) 



2. Organizacja biegów towarzyszących  

The event portfolio of the  
Vienna City Marathon 

  



3. Organizacja pozasportowych wydarzeń towarzyszących  



4. Formuła imprezy  

Bieg o Uśmiech Dziecka  
MISTRZOSTWA PAR MAŁŻEŃSKICH  

„W założeniu ma to być najtrudniejszy bieg 
ekstremalny z przeszkodami w Europie” 

http://biegnijmy.pl/bieg20140426-2
http://biegnijmy.pl/bieg20140426-2
http://biegnijmy.pl/bieg20140426-2
http://biegnijmy.pl/bieg20140426-2


5. Cel organizacji biegu 



6. Nietypowe miejsca  



7. Budowanie relacji z biegaczami  



8. Dodatkowe 3 elementy marketingu-mix 

Elementy marketingu-mix  
 
1. Produkt  
2. Cena  
3. Dystrybucja  
4. Promocja  

5. Personel  
6. Materialne świadectwo świadczenia usług  
7. Procesy organizacji i obsługi  



9. Pakiety startowe  



POSTAWY RYNKOWE  

ORGANIZATORÓW IMPREZ BIEGOWYCH  
 

1. Unikanie – postawa pasywna. Organizujemy bieg, zapraszamy do udziału, 

czekamy na chętnych uczestników 
 

2. Konkurowanie – postawa aktywna. Porównujemy się do innych 

organizatorów, zabiegamy o biegaczy oferując im coś lepszego lub innego, 

stawiamy na innowacje. Celem jest m.in. zorganizowane imprezy bardziej 

atrakcyjnej niż nasi konkurenci 
 

3. Koopetycja – jednoczesna współpraca i konkurowanie organizatorów 

(wspólna promocja, negocjacje z dostawcami, dzielenie się wiedzą, cykle 

Grand Prix, Korona maratonów itp.)  



WARUNKI SUKCESU ORGANIZATORA  
IMPREZY BIEGOWEJ  

1. Strategia i taktyka – konsekwencja w działaniu 
2. Stałe doskonalenie podejmowanych działań 
3. Zmienność oferty – nuda zabija emocje 
4. Otwartość na zmiany, benchmarking   
5. Słuchanie biegaczy (opinie konstruktywne, a nie pretensjonalne) 
6. Budowanie społeczności wokół imprezy biegowej  
7. Zrównoważony rozwój – czyli dawać tyle, ile jesteśmy w stanie 

zapewnić w przyszłości 
8. Nie przekraczanie granic swoich kompetencji  
9. Pasja i zdolności organizacyjno-menedżerskie  
10. Budowanie marki – symbol, wartość, wiarygodność, zaufanie 



Dziękuję za uwagę 
 

życzę sukcesów  
w rywalizacji sportowej i rynkowej  


