
D
IP

LO
M

SK
A

 N
A

LO
G

A
   

  

KOPER, 2017 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

M
A

TI
JA

 V
ID

O
N

I 
20

17
 

DIPLOMSKA NALOGA 

MATIJA VIDONI 





Diplomska naloga 

ANALIZA SPONZORSTVA V ŠPORTU: 
ANALIZA PRIMERA  

Matija Vidoni 

 

Mentor: doc. dr. Armand Faganel Koper, 2017 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT 





III 

POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava tematiko športnega sponzorstva. V prvem delu diplomske 
naloge je govor o marketingu ter o njegovem pozitivnem in negativnem vplivu na šport. V 
osrednjem delu se diplomska naloga preusmeri na športno sponzorstvo in na analizo, kako se 
športno sponzorstvo na italijanskem trgu iz leta v leto vse bolj širi. V zaključnem delu se 
diplomska naloga osredotoči na študijo primera podjetja Nike v povezavi z obravnavo 
fenomena športnega sponzorstva; v študijo primera je vključena analiza Nikovega 
sponzoriranja športnikov in športnih društev. 

Ključne besede: marketing, športni marketing, sponzorstvo, športnik, športna društva, 
italijanski trg, Nike. 

SUMMARY 

The thesis deals with the topic of sports sponsorship. The first part of the thesis is about 
marketing and its positive and negative impacts on sport. In the central part, the thesis focuses 
on sports sponsorship and the analysis of how sports sponsorship in the Italian market is 
becoming from year to year increasingly widespread. In the final part of the thesis, a case 
study of the company Nike is presented, in connection with the treatment of the phenomenon 
of sports sponsorship; the case study includes the analysis of Nike’s sponsorship of athletes 
and sports clubs. 

Key words: marketing, sports marketing, sponsorship, athletes, sport clubs, Italian market, 
Nike. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Takoj po drugi svetovni vojni se je svetovni šport zelo spremenil in zanimanje zanj vedno bolj 
narašča. Šport postaja vse bolj prisoten v vsakdanjem življenju, zahvaljujoč tudi razcvetu 
novih komunikacijskih tehnologij. Leta 2014 je Evropska komisija opredelila, da je današnji 
šport pomemben ne le za športno udejstvovanje kot tako, ampak tudi za ekonomsko rast. 
Šport je leta 2014  v Evropski uniji ustvaril 294 milijard EUR bruto dodane vrednosti in 4,5 
milijona novih delovnih mest. Iz teh številk je razvidno, da je šport zelo pomemben dejavnik 
za ekonomsko rast. V širšem pomenu lahko smatramo šport za neke vrste industrijo, ki lahko 
tudi prispeva k ekonomski rasti. Šport ustvarja pomembno letno rast tudi v turizmu, saj se 
letno opravi od 12 do 15 milijonov potovanj za ogled športnih tekmovanj (Cherubini 2015). 

V športnem marketingu imamo veliko med seboj različnih deležnikov, in sicer športnike, 
različne federacije, športna društva, tako profesionalna kot amaterska. Ne nazadnje omenimo 
tudi podjetja, ki proizvajajo izdelke in nudijo storitve. V sklopu sponzorstva so podjetja 
izjemnega pomena za društva, igralce in druge, ukvarjajo se namreč s prodajo športnih 
oblačil, športne opreme oziroma uporabljajo šport za komuniciranje z obstoječimi in novimi 
odjemalci. 

Sponzorstva in športni dogodki postajajo vse pomembnejše orodje za doseganje marketinških 
ciljev podjetij in športnih društev. To je v interesu tudi svetovno znanim športnikom, ki so 
vedno bolj prisotni v svetu marketinga in s tem rastejo iz dneva v dan. Tako amaterska 
športna društva kot profesionalni športni klubi ter podjetja in organizacije skušajo uporabljati 
svetovno znane športnike kot marketinško orodje. S tem športnik postane »zvezda« tako za 
profesionalne kot amaterske športnike pa tudi za ljudi, ki se s športom ne ukvarjajo, ampak 
mu samo sledijo. 

Diplomska naloga se osredotoča na kategorijo športnih podjetij, ki so pomembni akterji v 
športnem marketingu ter obenem pripomorejo tudi k uspešnemu delovanju športnega društva 
in športnika. Podjetje, ki ga obravnavamo, je svetovno znano podjetje Nike, ki je že dolga leta 
med prvimi tremi športnimi podjetji v proizvodnji in prodaji športne obutve in oblačil. 

Podjetje s pomočjo dobrega marketinga ter v povezavi z novimi in inovativnimi produkti 
uporablja kot ambasadorje svoje blagovne znamke svetovno znane športnike, kot so Michael 
Jordan za košarko, Cristiano Ronaldo za nogomet, Tiger Woods za golf in Rafael Nadal za 
tenis. Nike omogoča športnikom, da z oglaševanjem postanejo še bolj znani in prepoznavni 
(Codeluppi 2012). 
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1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je analizirati marketinške in sponzorske aktivnosti in strategije 
podjetja Nike na italijanskem trgu ter predlagati splošno strategijo športnega sponzoriranja. 

Cilji diplomskega dela: 
- proučiti teoretične osnove športnega marketinga in sponzoriranja v športu, 
- predstaviti marketinški splet v športu, 
- proučiti načine sponzoriranja športnih društev, 
- analizirati primer sponzorskih in marketinških aktivnosti podjetja Nike na italijanskem 

trgu, 
- pripraviti predlog strategije za uspešno sponzorsko dejavnost podjetij na športnem 

področju. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Diplomska naloga je metodološko sestavljena iz dveh delov. Prvi del obsega teoretično 
obravnavo športnega marketinga, marketinškega spleta in sponzoriranja športnih društev. V 
tem delu je uporabljen deskriptivni pristop z metodo analize za razčlenjevanje teoretičnih 
osnov in metodo sinteze za združevanje miselnih stvaritev različnih avtorjev. V drugem delu 
diplomske naloge je proučeno izbrano podjetje Nike, tudi s pomočjo empiričnih podatkov. 
Uporabljena je deskriptivna študija primera. 

Precej podatkov je prikazanih s pomočjo grafov in tabel. Pri izdelavi diplomske naloge so bili 
uporabljeni različni viri: 
- domača in tuja strokovna literatura, 
- domači in tuji elektronski viri, 
- članki iz strokovnih revij. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Glavna omejitev diplomske naloge so podatki, uporabljeni pri analiziranju marketinškega 
delovanja podjetja Nike. Omejitev predstavlja dejstvo, da je večina podatkov internetnega 
izvora; ker se ti podatki izredno hitro spreminjajo, je njihova zanesljivost primerno šibkejša. 
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2 ŠPORT IN MARKETING 

2.1 Marketing 

Izraz »marketing« se uporablja na različne načine. Nekateri mislijo, da je marketing 
instrument oglaševanja, drugi pa, da je tehnika osebne prodaje, ki zagotavlja boljšo 
prepoznavnost izdelka ali storitve na trgu. Vendar marketing ni samo to, temveč je precej 
obsežnejši pojem. Marketing lahko preprosto opredelimo kot vrsto instrumenta, ki se 
osredotoča na zadovoljevanje potreb kupca in potrošnikov (Smith 2008). 

Marketing, drugo ime zanj je tudi trženje, je proces, v katerem porabniki in ponudniki 
izmenjujejo izdelke ali storitve. Marketing v poenostavljeni obliki je most, ki povezuje 
izdelek ali storitev podjetja s kupci (Hrabar 2014). Pri marketingu so uporabljeni tako 
imenovani 4 P oziroma v razširjeni obliki 7 P. V slovenščini to imenujemo marketinški splet, 
ki je bistvenega pomena v tem kontekstu. 

Marketing se pogosto razume kot izraz za oglaševanje in promocijo. Vendar izraz 
»marketing« zajema veliko več, in sicer podjetniško kulturo, pozicioniranje, raziskave na 
področju trga, nova podjetja, razvoj novih ali obstoječih izdelkov, oglaševanje in promocijo, 
tako imenovane odnose z javnostmi, vse prodajne funkcije in storitve s stranko (Whalley 
2010). 

V literaturi so različne opredelitve marketinga. Najboljše so tiste, ki so usmerjene k stranki in 
zadovoljevanju potreb kupcev. Po definiciji American Marketing Association (AMA) iz leta 
1985 je marketing proces načrtovanja in izvajanja zasnove, oblikovanja cen, promocije in 
distribucije idej, izdelkov in storitev za oblikovanje potencialnih izmenjav, ki zadovoljujejo 
individualne in podjetniške cilje. Dobro je omeniti še dve definiciji. Philip Kotler pravi, da je 
marketing družbeni proces, v katerem posamezniki in skupine dobijo, kar želijo, z 
ustvarjanjem in izmenjavo. Chartered Institute of Marketing (CIM) pa pravi, da je trženje del 
procesa vodenja, ki zazna, predvidi in zadovoljuje potrebe strank (Whalley 2010). 

Kot pravi McKenna, marketing v današnjem času ni le funkcija, ampak je pomemben način 
poslovanja podjetij. Torej je marketing proces, v katerem se podjetje odloči, kaj bo prodalo, 
komu bo prodalo in kako bo prodalo, ter to potem izvede v praksi (Whalley 2010). 

Drucker pravi, da podjetje za uspeh potrebuje dva glavna dejavnika, in sicer trženje in 
inovacijo. Marketing ima pomembno vlogo, saj zagotavlja pogoje za komunikacijo in 
informiranost, kar pripelje do zagotavljanja ciljev podjetja (Varey 2002). Managerji so 
razumeli, da je treba organizirati trženje na pravi način in da je ta postopek izrednega pomena 
za dobro delovanje podjetja. 
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AMA je leta 1985 definirala marketing kot orodje, ki služi posameznikom in organizacijam, 
da zadovoljujejo lastne potrebe (Whalley 2010). V 21. stoletju pa ga je definirala iz 
drugačnega zornega kota: marketing je vrsta organizacijske funkcije oziroma skupek procesov 
ustvarjanja in komuniciranja, ki pripomorejo k ustvarjanju koristi za organizacijo in 
zainteresirane segmente (AMA 2013). 

2.1.1 Povezava med marketingom in športom 

Šport je za večino ljudi zabava, vendar je za mnoge lahko tudi delo. Šport je v zadnjih letih 
ustvaril ogromno novih delovnih mest, ki jih pred leti nismo poznali. 

Marketing je za šport postal izjemno pomemben, kajti športna društva, še posebno 
profesionalna, so danes prava podjetja; nekatera so že pred leti vstopila na borzo, druga še 
bodo. Primer je Juventus, italijansko športno društvo iz Torina, ki je leta 2015 imel okrog 353 
milijonov prihodkov; štejemo ga za pravo podjetje, ki že leta deluje na visokih nivojih. 
Podjetje, ki hoče dobro poslovati, mora imeti organiziran in delujoč marketing, da bo cilje 
izpolnjeval (Un altro record per la Juve 2016). 

2.1.2 Nastanek športnega marketinga 

Športni marketing lahko razumemo kot mlado disciplino v marketinškem svetu. Leta 1870 je 
ameriško tobačno podjetje Obak Mouthpiece Cigarettes uporabilo slike igralcev bejzbola na 
lastnih škatlah z namenom promocije, dviga prodaje tobačnih izdelkov in zagotavljanja 
lojalnosti kupcev (Mullin, Hardy in Sutton 2007). To lahko štejemo kot prvi primer športnega 
marketinga v zgodovini (priloga 1). 

Zgodovinsko zelo pomemben je športni dogodek iz leta 1936, ko temnopolti atlet Jesse 
Owens nastopi na olimpijskih igrah v Berlinu, takrat pod Hitlerjevim režimom, in osvoji 
medalje. To je pomemben dogodek tudi za športni marketing, saj ustanovitelj nemške športne 
znamke Adidas, Adi Dassler, podari Owensu tekaške copate z namenom, da jih uporabi na 
tekmovanju in tako razširi blagovno znamko na svetovni trg. To lahko smatramo kot prvi 
primer sponzorstva z uporabo ameriškega športnika (Mullin, Hardy in Sutton 2007). 

Športni marketing je imel velik vzpon, ko so se začeli razvijati mediji, kot sta radio in 
televizija. Z razvojem športne opreme so se pojavile velike spremembe v svetu športnega 
marketinga. Začela se je »vojna« med proizvajalci športnih oprem, kot so Puma, Nike in 
Adidas. »Orožje«, ki je bilo uporabljeno, so bili športniki. Ti so se začeli tržiti, saj so jim 
ljudje sledili. S svojimi spretnostmi so pridobivali sponzorstva podjetij, saj so bila podjetja 
pripravljena plačati več, da so športniki nosili oblačila njihove znamke. 

Leto 1979 je eno izmed najpomembnejših za razvoj športnega marketinga. Takrat je Bill 
Rasmussen ustanovil še sedaj obstoječo televizijo ESPN. To je bila prva televizija, ki se je 
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ukvarjala samo s športom in je pripomogla k temu, da je šport vstopil v družbo (ESPN 
Founder 2016). Zahvaljujoč temu dogodku, se je šport razširil predvsem v Združenih državah 
Amerike, saj je bilo televizijo ESPN možno gledati samo tam. To je pripeljalo do tega, da je 
športni marketing postal marketinško orodje in močna industrija. 

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je športna industrija začela osredotočati na 
posamezen šport in prilagajati športno opremo specifičnim športom. Priljubljenost športnikov 
je rasla, saj so tekmovali za narod, in tako postali narodni heroji. 

V devetdesetih letih se je športni marketing vedno bolj razvijal. Ljudje so pokazali povečano 
zanimanje za druge športe, kar je pripeljalo do odprtja novih trgov za delovanje. Štipendije 
športnikov so iz dneva v dan rasle. To se danes kaže v prekomernih zaslužkih športnikov na 
vseh športnih področij, v Evropi še posebno na področju nogometa in v ZDA na področju 
košarke (Weikel 1998). 

2.2 Športni marketing 

Športni marketing se lahko definira kot študija in praksa vseh ljudi, dejavnosti, podjetij ali 
organizacij, vključenih v proizvodnjo, pospeševanje, spodbujanje ali organizacijo katerekoli 
športne organizacije ali športnega produkta (Eksteen 2014). 

Športni marketing ni omejen samo na velike športne klube, ampak se učinkovito ukvarja in 
gospodari tudi z manjšimi športnimi društvi, neprofitnimi organizacijami, šolami, univerzami 
ipd. Dobro upravljanje športa je pomembno pri vsaki organizaciji, sploh če ena, dve, tri ali 
več oseb učinkovito delajo skupaj za dosego danih ciljev. 

Športne aktivnosti se pojavljajo v različnih okoliščinah (Eksteen 2014): 

Posamezni športi: 
- višje lige, 
- športna društva. 

Skupinski športi: 
- šport v šolah, 
- športne organizacije, 
- športni uradi. 

Univerzitetni športi: 
- univerzitetna združenja, 
- univerzitetni športniki, 
- doktorat v športnem managementu. 
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Mediji: 
- dnevniki, 
- športna televizija, 
- športni časopisi. 

Sponzorstvo 

Športni servisi: 
- organizacija športnih dogodkov, 
- marketinške organizacije, 
- finančne organizacije, 
- športni agenti. 

Upravljanje: 
- upravljanje objektov, 
- stadioni. 

Proizvajalci in trgovci: 
- proizvajalci športne opreme, 
- trgovci. 

Pri vsem tem je pomemben športni manager. Ta ima bistveno vlogo pri zagotavljanju 
uspešnosti organizacije z uspešno in učinkovito uporabo danih virov. Uspeh pomeni, da vodja 
pridobi maksimum od virov, ki jih ima na razpolago. Učinkovitost pa pomeni delati prave 
stvari za dosego danih ciljev. Viri, ki jih ima športni manager, so naslednji (Eksteen 2014): 
- človeški viri: za vodjo je najpomembnejši vir človek; 
- finančni viri: ti kažejo, koliko finančne elastičnosti ima manager pri izvajanju nalog in 

doseganju ciljev; 
- fizični viri: vodja mora zagotoviti, da je vsa oprema vedno na razpolago in deluje; 
- informacijski viri: ti so pomembni, saj manager ne more poslovati brez informacij. 

Pri športnem marketingu sta prisotna dva sistema trženja izdelkov: prvi je neposredno trženje 
športnih izdelkov in storitev potrošnikom; drugi pa je trženje izdelkov in storitev, ki niso 
povezani s športom, s pomočjo športa. Z drugimi besedami, športni marketing je razdeljen na 
dve glavni veji. Kot primer prve lahko omenimo trženje športnih izdelkov in storitev – kot so 
športna oprema, tekmovanja in športne prireditve – neposredno športnim potrošnikom. 
Primeri so še skupinsko oglaševanje, oblikovanje komercialnih oglaševanj za spodbujanje 
športnikov, prodaja sezonskih kart in razvoj športnih oblačil. Druga veja marketinga pa je 
trženje izdelkov izven športa s pomočjo športnih zvez (Smith 2008). Kot primer lahko 
omenimo reklamo turškega podjetja Turkish Airlines, v kateri nogometaš Lionel Messi in 
košarkar Kobe Bryant potujeta okrog sveta in na tak način širita prepoznavnost podjetja. 
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Marketinške funkcije v vsaki športni organizaciji, naj bo ta zasebna ali javna, ne morejo biti 
ločene od drugih funkcij poslovanja, kot sta finančno načrtovanje in kadrovski management. 
Pomembno je namreč usklajeno delovanje pri razumevanju in zadovoljevanju potreb in želja 
kupcev. Podjetje je v javnosti predstavljeno s strani športnega marketinga in prav zato lahko 
tudi športni marketing imenujemo »javni obraz športnih organizacij«. 

Športni marketing obsega logičen, strukturiran proces, ki pomaga pri sprejemanju odločitev in 
rasti. V preprosti obliki je proces sestavljen iz štirih faz: analiza, načrtovanje, izvedba in 
nadzor (priloga 3). 

Informacija je podlaga za vsako športno organizacijo. Faza analize zagotovi, da so vse 
informacije pripravljene za naslednjo fazo. Te informacije se nanašajo na zunanje okolje 
organizacije, notranje okolje organizacije in raziskave trga. Analiza SWOT omogoča 
razumevanje ključnih problemov športne organizacije in posredovanje faze načrtovanja 
procesa. Ta faza upošteva smer športne organizacije, ki jo ima na tržišču. Faza izvedbe ima 
pomembno vlogo, in sicer doseči marketinški splet in ga uporabljati. V zadnji fazi, nadzoru, 
se preverja, ali se vse marketinške aktivnosti uporabljajo za dosego ciljev športne 
organizacije. 

2.2.1 Tipologije športnega marketinga 

Vedno večji interes za šport je povzročil veliko rast povpraševanja ter rast posredne in 
neposredne konkurence. To je logično pripeljalo do večjega zanimanja za marketing in 
management v športu, to pa do tega, da lahko sedaj smatramo šport kot pravo sports industry 
(Cherubini 2015). 

Svet športnega marketinga in managementa se zgleduje po močni ameriški športni industriji z 
rastočimi marketinškimi strategijami. Profesionalna ameriška športna društva – košarkarska, 
bejzbolska, hokejska, plesna in druga – so danes prava podjetja z ogromnim letnim zaslužkom 
(Cherubini 2015). 

Čeprav je razlika med ZDA in Evropo v tem športnem kontekstu še ogromna, se ta sektor 
močno razvija tudi v Evropi. Zelo se na primer razvijajo športi, kot so nogomet, odbojka in 
košarka, v Italiji. Vse to je razvidno iz časnikov, ki vsak dan posvetijo ogromno člankov 
športu (Cherubini in Eminente 1997). 

Proizvajalci športne opreme in športnih oblačil letno vlagajo ogromno denarja v reklamo za 
razvijanje lastne znamke in razvoj nove tehnologije. Primer tega sta ameriško podjetje Nike, 
ki letno fakturira okrog 13,7 milijarde USD, in nemški Adidas, ki je odkupil podjetje Reebok 
za 3,1 milijarde EUR, s čimer je nastalo podjetje, vredno 11,1 milijarde USD. Taka podjetja 
letno vlagajo ogromno denarja za prepoznavnost po vsem svetu. Adidas je leta 2015 plačal 
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okrog 94 milijonov EUR Manchester Unitedu, da je postal njihov tehnični sponzor in tako 
povečal prepoznavnost na svetovnem trgu. 

Niso le športna podjetja tista, ki vlagajo v šport ogromno denarja, ampak je tudi podjetje 
Emirates podpisalo pogodbo s španskim profesionalnim klubom Real Madrid z namenom, da 
se je stadion Bernabéu preimenoval v Fly Emirates. Podjetje je za dvajsetletno preimenovanje 
plačalo 500 milijonov EUR. V istem kontekstu lahko omenimo zavarovalnico Allianz, ki je 
preimenovala stadion nemškega prvoligaškega kluba Bayern München v Allianz Arena 
(Cherubini 2015). 

Kot že omenjeno, so se današnji športni klubi spremenili v prava svetovno velika podjetja. 
Dober primer je prav Real Madrid, ki je v sezoni 2013/14 fakturiral 549,4 milijona EUR, pa 
tudi Manchester United, ki je v isti sezoni fakturiral 518 milijonov EUR. V tej posebni 
lestvici je najvišje uvrščena italijanska ekipa Juventus, ki je fakturirala 279,4 milijona EUR. 

Ogromnega pomena so tudi športni igralci. Njihova vrednost je v današnjem času že 
pretirana. Leta 2013 je španski klub Real Madrid plačal 100 milijonov EUR samo za enega 
igralca, ta je Gareth Bale. To je bila rekordna transakcija do letošnjega poletja, kajti 
Manchester United je kupil Francoza Paula Pogbaja za znesek 105 milijonov EUR z dodatnim 
bonusom petih milijonov EUR (Manchester United-Pogba 2016). 

Vidimo torej, da danes evropska nogometna športna društva poslujejo kot prava podjetja z 
ogromnimi dobički in odločno organiziranim marketingom. 

Podatki iz leta 2015 kažejo, da športni turizem prinaša ogromen zaslužek državam 
gostiteljicam. Italiji na primer prinaša okrog pet milijard EUR letno. 

Svetovno znani newyorški maraton, ki vsako leto poteka prvi teden novembra, ima povprečno 
30 tisoč vpisanih z vsega sveta. To prinaša mestu New York ogromno turizma in reklame 
(NYRR 2017). 

Iz zgoraj omenjenih športnih dogodkov v zadnjih letih je možno izpeljati tipologije 
marketinga v športnem svetu: 
- marketing športnih zvez za razvijanje različnih športnih disciplin; 
- marketing lig za rast športnih društev, ki so vpisane v ligo; 
- marketing športnih društev; 
- marketing športnih prireditev; 
- marketing posameznih športnikov; 
- marketing športne opreme in športnih oblačil; 
- marketing izdelkov in storitev, povezanih s športom; 
- marketing športnih medijev; 
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- marketing podjetij, ki proizvajajo izdelke in storitve, ki niso povezani s športom, ampak 
uporabljajo šport kot sredstvo komunikacije; 

- marketing ozemlja in skupnosti, ki uporabljajo šport kot sredstvo reklamiranja. 

2.2.2 Rast športnega marketinga 

V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja je šport imel velik svetovni razpon, zahvaljujoč se 
tudi razvoju komunikacijskih tehnologij in dejstvu, da je šport postal del ekonomije. Tako je 
nastala športna industrija. 

Šport je prava industrija. Definiramo jo lahko kot sredstvo za rast ekonomije na splošno, saj 
pripomore k rasti bruto dodane vrednosti in ustvarja nova delovna mesta v različnih sektorjih. 
Podatki iz leta 2014 kažejo, da šport prispeva 294 milijard EUR bruto dodane vrednosti 
Evropske Unije, kar pomeni 3 % celotne bruto dodane vrednosti Evropske unije, in ustvarja 
4,5 milijona novih delovnih mest. Delovna mesta, ki so v celoti povezana s športom, 
prispevajo okrog 7,3 milijona, kar je 3,5 % celotne zaposlitve v Evropski uniji. 

Tudi če je športni marketing mlada disciplina, saj se je pojavila okrog leta 1890, je sedaj 
ogromnega pomena za šport kot tak, hkrati pa tudi za ekonomijo, ki je pred leti delovala brez 
te panoge. Je pomemben element svetovne ekonomije, saj prinaša letno ogromno denarja in 
tudi novih delovnih mest (Cherubini 2015). 

Članek Lare Vecchio se začne: »Tudi bogati ljudje jočejo.« Z današnjo krizo je ogromno 
športnih društev, še posebno klasičnih, v stiski in se zapirajo. Vendar – kot trdi Vecchio – se v 
sektorju športnega marketinga kriza ne občuti tako zelo, saj ima vedno več novih priložnosti 
in ogromnega dobička. Ljudje tudi ne sledijo športu, kot so sledili v »lepih časih«, a ne glede 
na to kupujejo znane znamke. Vse to je razvidno iz podatkov podjetja Nike za leto 2015: 
prihodke so povečali za 5 % na 7,8 milijarde USD, kar pomeni 13 % na valutni nevtralni 
osnovi (Nike 2015). 

2.3 Marketinški splet 

Marketinški splet lahko ponazorimo kot 
sistem 7 P. Pri tem sistemu je pomembno, da vsak P najbolj učinkovito prilagodimo svoji 
poslovni dejavnosti in želeni tržni poziciji. Vsak P predstavlja izhodišče za načrtovanje trženjske 
strategije, olajša izvedbo operativnega načrta trženja in je nasploh orodje v rokah vsakega 
podjetnika, ki želi biti konkurenčen, edinstven in drugačen od svojih konkurentov. (Koncept 
poslovanje 2014) 

Treba je dobro razumeti delovanje vseh 7 P v marketinškem spletu, kajti brez poznavanja teh 
bo podjetje delovalo šibko in ne bo imelo uspeha. 
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Zelo pomembno je poznavanje ciljnih trgov, kjer bo podjetje delovalo, kajti brez tega bo 
podjetje naredilo samomor in poslovanje bo propadlo. Če pa so vsi koncepti razumljeni, bo 
podjetje imelo ogromno dobička (The Marketing Mix 2015). 

Marketinški splet tvori sedem sestavin. Ker se angleške besede zanje začenjajo s črko p, se 
model običajno ponazarja s kratico 7 P. V razširjenem modelu so osnovnim štirim P – 
product, place, price in promotion – dodani še trije P – people, process in physical evidence. 
Marketinški splet je prikazan v prilogi 3, njegove sestavine pa so opisane v nadaljevanju. 

Product oziroma izdelek je artikel, ki je izdelan za zadovoljevanje potreb neke določene 
skupine ljudi. Izdelek ima določen cikel življenja, ki se začne s fazo rasti, tej sledi faza 
zorenja, zadnja faza pa je upadanje prodaje izdelka. Za spodbujanje povpraševanja je 
pomembno, da se izdelek prenovi pred fazo upadanja prodaje. Tržniki se sprašujejo, kaj lahko 
storijo za ponudbo boljšega izdelka določeni skupini ljudi (The Marketing Mix 2015). 

Price oziroma cena je znesek, ki ga kupec plača za izdelek ali storitev. Cena je zelo 
pomemben element marketinškega spleta in važna komponenta marketinške strategije, ker 
definira dobiček in preživetje podjetja. Cena tudi pomaga kupcu razumeti produkt, ki ga 
podjetje prodaja. Nizka cena vpliva na prepričanje kupca, da produkt ni odličen, če ga 
primerja s konkurenco. Če pa je cena izdelka pretirano visoka, bo kupec raje kupil 
konkurenčni izdelek. Iz tega je razvidno, da morajo tržniki doseči neko ravnotežje pri 
določanju cene. 

Pri določanju cene produkta morajo tržniki upoštevati, kaj produkt ponuja. Poznane so tri 
najpomembnejše strategije določanja cene: 
- vstopna cena, 
- posnemanje smetane, 
- nevtralna cena. 

Place oziroma prostor ali distribucija je zelo važen element. Če hočemo imeti uspeh, moramo 
določiti distribucijski kanal, ki je dostopen vsem potencialnim kupcem. Za določanje 
najučinkovitejšega distribucijskega kanala je treba razumeti ciljni trg. 

Uporabnih je več distribucijskih strategij, in sicer:  
- intenzivna distribucija, 
- izključna distribucija, 
- selektivna distribucija in 
- franšizing. 

Promotion oziroma marketinško komuniciranje pomaga podjetju, da s promocijski sredstvi 
vzbudi zanimanje ciljnih kupcev za izdelek. Promocija je sestavljena iz različnih elementov: 
- osebna prodaja, 
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- odnosi z javnostmi, 
- oglaševanje, 
- pospeševanje prodaje, 
- neposredni marketing. 

Oglaševanje vključuje medije kot so televizija, radio, časopisi in splet. Oglaševanje je 
neosebna plačljiva oblika komuniciranja. Odnosi z javnostmi so večkrat neplačljivi in 
običajno so to sporočila za javnost, razstave, sponzorstva, seminarji, konference in dogodki. 
Govorice od ust do ust so tudi eden izmed elementov promocije. Ta tip promocije je 
brezplačen in poteka kot neformalna komunikacija v zvezi s prednostmi izdelka ali storitve 
med uporabniki. 

People oziroma ljudje, kot so zaposleni, zastopniki podjetja in še veliko drugih, so pomembni, 
ker pripomorejo pri gradnji lojalnosti kupcev. Če podjetje ugotovi, da zaposleni verjamejo v 
izdelek ali storitev, bodo po vsej verjetnosti odlično izpeljali delo. K ljudem spadajo tudi 
odjemalci storitev, saj brez njih storitev ni. 

Process oziroma postopek pove, kako se izdelek ali storitev posreduje na trg. Proces mora biti 
prilagojen, saj se s tem zmanjšajo stroški. 

Physical evidence so fizični dokazi. 

2.4 Nova vloga športnika 

V tem inovativnem športnem okolju je vedno bolj prisotno angažiranje športnikov, ki se 
ukvarjajo z nogometom, smučanjem, gimnastiko in drugimi športi. Športniki so se v 
komercialnih reklamah prvič pojavili v tridesetih letih 20. stoletja. Omenimo lahko 
italijanskega boksarja Prima Carnero, ki ni nastopil le v ringih, ampak je bil tudi ikona 
podjetja Necchi, ki je proizvajalo opremo za kuhinjo. To je primer, ki kaže, da se športniki že 
takrat niso ukvarjali le s športom, ampak tudi z dejavnostmi in podjetji, ki niso bila povezana 
s športom. 

V petdesetih in šestdesetih letih si ogromno podjetij ni upalo povezati lastnega izdelka s 
športniki. Bala so se, da kupci ne bodo kupili izdelka, če navijajo za nasprotnika športnika, ki 
predstavlja izdelek. Ta strah je z leti izginil in sedaj obstaja ogromno športnikov, ki nastopajo 
kot ikone za komercialne reklame (Cherubini 2001). 

Dne 25. septembra 2016 je umrl nekdanji profesionalni igralec golfa Arnold Palmer. Ameriški 
mediji pravijo, da je bil Palmer s svojim agentom McCormackom oče športnega marketinga 
med športniki. Večina danes smatra Michaela Jordana za očeta modernega športnega 
marketinga, ampak to ni prav nič res, kajti Palmer je bil v tem poslu trideset let prej. Leta 
1967 je sklenil pogodbo s podjetjem Coca-Cola za 15.000 USD. Leto kasneje je Palmer odprl 
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svojo lastno znamko z logotipom barvnega dežnika (priloga 4). To je leta kasneje storil tudi 
Michael Jordan, ki je s pomočjo Nika uvedel lastno znamko, ki mu še danes prinaša ogromno 
denarja (Rovell 2016). 

Z leti se je športni marketing zelo spremenil, na razpolago je ogromno novih tehnologij, ki jih 
nekoč niso poznali. Ena izmed teh, ki je olajšala športnikom delo, so družbena omrežja. Sedaj 
je govora celo o marketingu družbenih omrežij. Velika večina športnikov je danes povezana z 
družbenimi omrežji in vsak izmed športnikov ima ogromno sledilcev. Primer je Španec 
Cristiano Ronaldo, ki jih ima samo na Twitterju 38,7 milijona. 

To športnikom prinaša ogromno denarja, kupcem pa lažje nakupovanje, saj jim ni treba iti do 
trgovine Nike, da bi si ogledali slike Ronalda z novimi čevlji. Dovolj je odpreti eno izmed 
družbenih omrežij in slika je že tam. To pomeni, da športniki lahko ustvarjajo reklamo raznim 
podjetjem samo s tem, da objavijo sliko na družbenem omrežju (prilogi 5 in 6). To seveda ni 
brezplačno za podjetja, ki hočejo, da se športnik slika z njihovim proizvodom. Ko je Ronaldo 
objavil na Twitterju oglasno sporočilo za čevlje Nike, mu je Nike za to plačal 260.490 USD. 
Ronaldo je v tem smislu najbolje plačani športnik, toda tudi drugi športniki služijo s to novo 
tehnologijo (Johan Cruyff Institute 2015).  

Niso samo športniki tisti, ki imajo pomembno vlogo pri športnem marketingu, tukaj so tudi 
športna društva in mediji. Ti morajo delovati pravilno, inovativno in še posebno sodelovati 
med seboj. Če se vse to upošteva, bodo vsi imeli od tega korist. 

Športniki bodo od tega zaslužili ogromno denarja in bodo bolj prepoznavni, zagotovili si bodo 
prihodnost izven športnih dejavnosti. Športna društva si bodo pridobila več pozornosti publike 
in tako bodo tudi bolj vidna za druga podjetja. Lige bodo to priložnost izkoristile za širitev 
športa, še posebno med mlade. Mediji bodo pridobili večjo pozornost z reklamiranjem. Ne 
nazadnje pa bodo tudi države uporabljale šport z namenom izboljšati svoj položaj v svetu. 

2.5 Vloga športnih podjetij v športnem marketingu 

Športna podjetja in organizacije lahko uvrščamo med elemente industrije športa. Mednje 
sodijo tudi mediji, managerske in marketinške agencije ter pokrovitelji. Športne organizacije 
lahko štejemo za najpomembnejši element športne industrije. 

Športno podjetje je strukturirana organizacija, ki se povezuje z drugimi segmenti športne 
industrije. Ti so lahko v obliki organizacije, ki se ukvarja s športnimi oblačili, športno 
opremo, športnimi institucijami, športnimi zvezami in klubi. 

Športne organizacije morajo doseči točno določene cilje in vključujejo v organizacijo veliko 
športnikov. Cilji so bistven element za športne organizacije. Poznamo športna podjetja, ki 
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vsebujejo različne elemente (sinhronizacija, vodenje, koordinacija in usklajevanje vseh 
segmentov, ki so prisotni v organizaciji), in športna podjetja, ki delujejo kot celota. 

Najpogostejša oblika športnih podjetij v današnjem času so športni klubi. Delimo jih na 
klasična društva in profesionalne klube. V preglednici 1 so razvidne glavne razlike med njimi. 

Preglednica 1: Pregled razlik med klasičnimi društvi in profesionalnimi klubi 

Klasična društva Profesionalni klubi 
Zasnovana na principu solidarnosti  Zasnovana na storitvah  
Vsi sodelujejo prostovoljno Zaposleni sodelujejo v klubu samostojno oziroma 

profesionalno 
Ogromno prostovoljcev Delovanje brez prostovoljcev 
Člani Klienti 
Odbor in vodilni oddelek se izbirata izmed članov 

društva 
Odbor in vodilni oddelek za kliente 

Podelitev funkcij, nalog in odgovornosti v 
neformalni obliki 

Podelitev funkcij, nalog in odgovornosti samo v 
formalni obliki 

Vir: Masteralexis, Barr in Hums 2011. 

Klasična društva so zasnovana na principu solidarnosti. Strukturirana so tako, da so primerna 
za manjše, lokalne klube, ki ne razpolagajo s svojimi sredstvi. Člani prostovoljno sodelujejo z 
društvom. Društvo je sestavljeno iz odbora in upravnega oddelka, ki se izbira med člani. V 
društvu je poleg članov prisotnih ogromno prostovoljcev, ki pomagajo v prostem času. 
Naloge, funkcije in odgovornosti so podeljene neformalno. 

Na drugi strani pa imamo profesionalne klube, ki delujejo prav nasprotno od klasičnih 
društev. Zasnovani so na storitvah, ki jim imajo za razliko od klasičnih društev ogromno in 
razpolagajo z njimi vsakodnevno. Profesionalni klubi nimajo članov, ampak kliente, ki 
izbirajo vodilni organ in odbor. Prostovoljci pri profesionalnih društvih niso prisotni in 
naloge, odgovornosti in funkcije se dodelijo formalno. 

Pomembna razlika med tema oblikama športnih društev je tudi ta, da klasični klubi nimajo 
interesa za marketing, kajti delujejo v lokalnih okoljih in razpolagajo z malo sredstvi, zato 
morajo biti stroški minimalni. Po drugi stani pa morajo imeti profesionalni klubi zelo močno 
in usmerjeno marketinško funkcijo za delovanje v skladu s potrebami društva. 

Pri vseh društvih, ne glede na to, ali so klasična ali profesionalna, pride večkrat do konfliktov. 
Ti nastanejo, kadar si dva ali več argumentov nasprotuje. Klubi se vse pogosteje srečujejo z 
vsakdanjimi konflikti, ki so lahko funkcionalni ali pa disfunkcionalni. 
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3 ŠPORTNI MARKETING, POVEZAN S PODJETJI 

3.1 Sponzorstvo 

Sponzorstvo je imelo v zadnjih petdesetih letih ogromno rast in to je razvidno iz številk, ki 
izhajajo iz dejstva, koliko denarja je bilo porabljenega v sponzorstvu v Veliki Britaniji. 
Podatki iz leta 1982 pravijo, da je bilo za sponzorstvo porabljenih okrog 105 milijonov GBP, 
dvajset let kasneje pa okrog 780 milijonov GBP. Leta 2006 so številke še dodatno narasle, in 
sicer na 940 milijonov GBP (Hackley 2005). 

Za velika podjetja, ki niso povezana s športom, kot so Vodafone, Tim, Coca-Cola, Gazprom 
in veliko drugih, je športno sponzorstvo bistven element v njihovi marketinški strategiji. 
Veliko športnih organizacij in posameznikov je prisotnih v svetu sponzorstva, in sicer atleti, 
klubi, federacija, lige in športna dogajanja. 

Sponzorstvo nastane, kadar športne organizacije, klube, lige in športnike podpirajo ločene 
organizacije ali osebe. Sponzorstvo je poslovni dogovor med dvema strankama, in sicer med 
sponzorirancem in sponzorjem. 

Sponzorstvo bi moralo koristiti obema strankama: sponzoriranec dobi denar, izdelke, storitve 
ali določene olajšave. Na drugi strani pa sponzor dobi ugodnosti, ki so konkurenčna prednost, 
in promocijske pravice, ki so povezane z določenimi športnimi nepremičninami. 

Pomembno je vedeti, da je športno sponzorstvo veliko tveganje za podjetja, ki v to vlagajo. 
Največje tveganje je sponzorstvo posameznikov, kajti športniki lahko zbolijo, se poškodujejo, 
slabo nastopajo na športnih tekmovanjih ali nanje negativno vplivajo osebne okoliščine, kar 
lahko mediji negativno interpretirajo. Po drugi strani pa so dobri športniki sanje vsakega 
sponzorja. 

Za razumevanje prave koristi sponzorstva je treba analizirati potrošnikovo razlikovanje med 
sponzorstvom in reklamo. Potrošnik pogosto dojema reklamo kot neko sebično dejavnost, s 
katero podjetja promovirajo samo lastne izdelke. Potrošnik lahko tudi večkrat sumi, da ga 
podjetja z oglaševanjem skušajo prisiliti v nakup njihovega izdelka. To lahko povzroči slab 
vtis na potrošnika in lahko pripelje do neodobravanja nekaterih izdelkov. 

Po drugi strani potrošniki v sponzorstvu vidijo nekatere prednosti pred reklamo. Čeprav ima 
sponzorstvo podoben namen kot oglaševanje, in sicer skuša kupce prepričati, da kupijo 
izdelek ali storitev, je sponzorstvo bolj neposredno in transparentno kot oglaševanje. Iz tega je 
mogoče sklepati, da je komunikacija v športnem sponzorstvu med kupcem in prodajalcem 
bolje videna in učinkovitejša. 

Dobro ime je v kontekstu športnega sponzorstva pomembno, ker pomaga razumeti njegovo 
resnično učinkovitost. Obstajajo štiri dimenzije dobrega imena. Prvič, dobro ime je bilo 



15 

ustvarjeno za družbeno odgovorno sponzoriranje dejavnosti, na primer športnih dogodkov v 
družbene namene, ki jih organizirajo športne organizacije. To je privedlo do uporabe 
športnega sponzorstva kot oblike družbene odgovornosti podjetij. Drugič, dobro ime ima 
večjo vrednost, ko je potrošnik neposredno vpleten v športne dejavnosti. Bolj je potrošnik 
vpleten v športne dejavnosti, večje bo dobro ime. Tretjič, ko sponzor sodeluje s 
sponzorirancem, lahko vpliva na moč dobrega imena. Četrta dimenzija dobrega imena je ta, 
da se mora sponzor zavedati tveganja za izgubo dobrega imena pri prekinitvi sponzorstva. 
Večkrat potrošniki mislijo, da je podjetje bilo sponzor le zaradi zadovoljevanja lastnih potreb. 

Sponzoriranec in sponzor imata različne cilje. Dva najpogostejša cilja za sponzorja sta 
izboljšanje podobe in povečanje prepoznavnosti njegove blagovne znamke. Najpomembnejši 
cilj za sponzoriranca pa je dobiti finančno podporo, kar pripomore k izpolnjevanju njegovih 
razvojnih ciljev. Sicer so cilji sponzorstva lahko zelo različni, saj so odvisni od števila in 
velikosti partnerjev ter naravnega odnosa sponzorstva. Iz tega je jasno razumljivo, da morata 
oba, tako sponzoriranec kot sponzor, jasno razumeti cilje sponzorske pogodbe. 

Večkrat so cilji sponzorstva v športnem svetu povezani z marketinškimi cilji. To pomeni, da 
se večina sponzorskih ciljev nanaša na določen segment ali segmente trga, na katerih sponzor 
skuša doseči cilje s pomočjo sponzorskega programa. V prilogi 7 so prikazani nekateri cilji 
sponzorstva po posameznih tržnih segmentih. 

V procesu sklenitve pogodbe med sponzorjem in sponzorirancem je v večini primerov 
sponzoriranec stranka, ki uvaja idejo sponzorstva, ne pa obratno. Razlog za to je, da je koristi 
sponzoriranca lažje meriti kot koristi sponzorja. 

Ko sponzoriranec pristopi k potencialnemu sponzorju, mora dobro vedeti, kaj mu mora 
vnaprej ponuditi. Običajno nastopi s pisnim pregledom sponzorskih namenov in obrazloži 
koristi, ki bi jih imel sponzor ob sklenitvi pogodbe. Pri tem obstajata dva važna elementa: prvi 
je izbira pravega sponzorja, drugi pa je dobro sestavljen pregled. 

Izbira pravega sponzorja s strani sponzoriranca ni nujno izbira tistega, ki ponuja največ 
denarja. Pravi sponzor je tisti, s katerim sponzoriranec lahko vzpostavi dober partnerski 
odnos, ob končani pogodbi z njim spet podpiše novo in zanjo mogoče prejme celo več 
denarja. 

Odličen primer v tem sklopu so lahko dirke formule 1. Ekipe potrebujejo ogromno denarja za 
popravilo avtov, potovanja po vsem svetu, plačevanje svojih tekmovalcev in pokrivanje 
drugih stroškov. Za pridobivanje denarja torej potrebujejo veliko sponzorjev. Dirkam 
formule 1 sledijo večinoma ljudje, ki se zanimajo za avtomobile in jih kupujejo. Iz tega 
razloga podjetja, kot so BMW, Shell, Audi in druga, nastopajo kot sponzorji, da vplivajo na 
nakup njihovih produktov. Skratka ekipe formule 1 potrebujejo sponzorski denar in sponzorji 
želijo promovirati svoje izdelke ljudem, ki gledajo dirke. 
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Ko podjetja razmišljajo o sponzoriranju, se osredotočijo na dva elementa. Najprej proučijo 
kompatibilnost med podjetjem in potencialnim sponzorirancem in potem proučijo 
kompatibilnost med ciljnimi trgi podjetja in ciljnim trgom potencialnega sponzoriranca. 
Bistveno je, da se strategiji določanja položaja blagovne znamke obeh strank ujemata in da se 
ciljni trg sponzoriranca ujema s ciljnim trgom sponzorja (slika 1). 

 

Slika 1: Položaj blagovne znamke in ciljni trg 

Sponzoriranec mora pred vsako sklenitvijo pogodbe sponzorju najprej posredovati predlog 
sponzorstva. To je specifičen dokument, ki je potreben pri vsaki sklenitvi pogodbe med 
dvema strankama. Predlog ne sme biti napisan splošno oziroma v tipski obliki. Če namreč 
sponzoriranec pošlje vsem sponzorjem enak predlog, bodo ti razumeli, da položaj blagovne 
znamke na trgu in ciljni trgi niso bili upoštevani. Iz tega je razvidno, da mora sponzoriranec 
prilagoditi vsakemu sponzorju točno določen predlog s točno določenim položajem blagovne 
znamke na trgu in s točno določenim ciljnim trgom. 

Sponzorski predlog sestavljajo nekatera ključna področja, ki povezujejo sponzoriranca s 
sponzorjem, in sicer:  
- spremni dopis, 
- naslovna stran, 
- kazalo, 
- predstavitev sponzoriranca, 
- ciljni trg sponzoriranca, 
- afiniteta blagovne znamke, 
- cilji sponzorstva, 
- tipologija sponzorstva, 
- trajnost sponzorstva, 
- koristi in pravice sponzoriranca, 
- stroški, 
- strategija za preprečevanje goljufij, 
- strategija ocenjevanja. 
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3.2 Cena in pomen sponzorstva 

Do sedaj je bil govor o tem, kaj je sponzorstvo in kako se povezuje z današnjim športom. 
Sponzorstvo je v zadnjih petdesetih letih popolnoma spremenilo šport. Prav tako je 
spremembe v pozitivnem smislu doživelo ogromno podjetij, ki so se s pomočjo športa precej 
razvila in se razširila na trgih, kjer pred leti niso bila prisotna. 

Sponzorstvo v svetu športa je v fazi rasti. Globalni izdatki v letu 2014 so bili okrog 55,3 
milijarde USD, v letu 2016 pa 60,2 milijarde USD. Raziskave na tem področju kažejo, da 
bodo investicije z leti vedno višje in povprečne številke višje kot leta 2016. 

Ogromno je podjetij, ki so v zadnjih letih vključila športno sponzorstvo v svojo marketinško 
strategijo. Omenimo lahko primer italijanskega podjetja Barilla, ki je leta 1981 sklenilo 
dolgoletno pogodbo s športnim društvom Roma in s tem imelo veliko uspeha. Ko je leta 1982 
športno društvo Roma zmagalo na italijanskem prvenstvu, je podjetje Barilla postalo še bolj 
prepoznavno in to je pripeljalo do povečanja prihodkov podjetja. 

V športnem svetu so vedno bolj prisotne tudi letalske družbe. Emirates, letalska družba iz 
Dubaja, in Arsenal, športno društvo iz Anglije, sta sklenila največjo pogodbo v zgodovini 
nogometa v Veliki Britaniji. Družba Emirates je izbrala Arsenal, ker je s 27 milijoni navijačev 
po vsem svetu ena najbolj prepoznavnih nogometnih ekip na svetu. To ni edina letalska 
družba, ki je prisotna v svetu športa, omeniti je treba tudi letalsko družbo Etihad Airways, ki 
je sklenila desetletno pogodbo z nogometnim klubom Manchester City za 400 milijonov 
USD. 

Sponzorstvo je zelo pomembno v nogometu. Red Bull Racing pokriva okrog 70 % globalnega 
tržišča pri prodaji energetskih pijač in kupuje ogromno športnih društev po svetu, kot so 
nogometni klubi iz New Yorka, São Paola in Salzburga ter moštvi formule 1 Red Bull Racing 
in Scuderia Toro Rosso. 

Ferrari Santander je pravi primer tega, kako lahko športno sponzorstvo prinese sponzorju 
slavo in svetovni uspeh. Lastnik Santanderja, Enrique Arribas, je sponzorski uspeh podkrepil 
s številkami, in sicer naj bi bilo z vsakim vloženim evrom v sponzorstvo zasluženih novih pet 
(Curcio 2016). 

Večkrat se sponzorstvo z lahkoto spregleda kot ključni element marketinške strategije. Če se 
podjetje odloči, da bo v marketinško strategijo vključilo sponzorstvo, bo to prineslo več 
prednosti (Jagger 2015): 
- Verodostojnost blagovne znamke je težko izgraditi, toda sponzorstvo omogoča 

blagovnim znamkam graditi zaupanje, vzpostaviti dobre odnose s strankami in spremeniti 
njihov način razmišljanja. 
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- Prepoznavnost je ključni element konkurenčne prednosti in to mora podjetje doseči. Z 
dogodki, na katerih je blagovna znamka prisotna, se bo izdelek zelo dobro širil med 
strankami in povečal prepoznavnost med njimi. 

- Dogodke se večkrat širi po različnih komunikacijskih kanalih, kot so splet, e-pošta in 
socialna omrežja. Na tak način se znamka ne samo širi na ciljnem trgu, ampak s pomočjo 
sponzorstva poveča svoj doseg. 

- Za razliko od reklame sponzorstvo nudi možnost blagovnim znamkam, da imajo s ciljno 
skupino dialog in daje možnost podjetju, da učloveči blagovno znamko. 

- Ko podjetje sponzorira dogodek, ima možnost gojiti in izboljšati odnose z že obstoječimi 
kupci, obstaja pa tudi velika možnost sklepanja nove pogodbe in novega partnerstva. 

Kot vsako orodje marketinga ima tudi sponzorstvo ceno, ki se določa ob sklenitvi pogodbe 
med sponzorirancem in sponzorjem. Cene sponzorstva ni lahko izračunati in se spreminja od 
pogodbe do pogodbe. 

Najprej je treba vedeti, kaj je in kaj ni dobro storiti pri določanju cene sponzorstva. 
Najvažnejše je razumeti, da se ne prodaja korist, ampak marketinške priložnosti, kajti te 
priložnosti bodo prinesle učinkovito sponzorstvo. Iz tega je treba razumeti, da se pri 
oblikovanju cene ne smejo seštevati vrednosti posameznih koristi. Določanje cene na podlagi 
izpostavljene vrednosti blagovne znamke tudi ne bo prineslo pravega oblikovanja cen. 
Največja napaka pri oblikovanju cene sponzorstva je iskanje formule, kajti take formule ni, 
obstaja le metodologija določanja cene. 

Za izračun približne cene sponzorstva je treba najprej izračunati izhodiščno provizijo. Za 
izračun izhodiščne provizije moramo pomnožiti s tri: stroške za zagotavljanje koristi, stroške 
prodaje in stroške servisiranja. Poleg izhodiščne provizije je dobro izračunati tudi »rdečo 
točko«, pri kateri ne bi imeli nobene koristi. To izračunamo tako, da pomnožimo z dva: 
stroške za zagotavljanje koristi ter stroške prodaje in servisiranja. 

V izračun izhodiščne provizije je treba dodati še vpliv trga. Ta vključuje: koristi, ki jih bo trg 
prinesel; čas za vpeljevanje načrta finančnega vzvoda, ki je na razpolago pred nekim 
dogodkom; dodatne aktivnosti, kot so olimpijske igre in svetovno prvenstvo, ki bodo porabile 
dodaten sponzorski denar; položaj na trgu; ekonomski položaj in trende. 

3.3 Analiza sponzorstva na italijanskem trgu 

Pri analizi sponzorstva na italijanskem trgu se osredotočamo na tri primere sponzorstva v 
Italiji. Kriterij za odločitev za te tri primere je pomemben. Namreč prvi in drugi sponzoriranec 
sta iste narave, analiza pa je sestavljena drugače, tretji sponzoriranec pa je čisto drugačne 
narave kot prva dva.  
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Predmet prve analize je italijanski profesionalni nogometni klub Juventus FC. Analiza je 
osredotočena na sponzorje kluba, spremembe sponzorstva v času in učinek sponzorstva na 
bilanco kluba. 

Predmet druge analize sponzorstva je profesionalni nogometni klub AC Milan. Za razliko od 
prve analize je v tem primeru obravnavana sponzorska povezava med klubom in enim samim 
sponzorjem, dubajsko letalsko družbo Emirates. 

Predmet tretje analize je poseben sponzoriranec; ta ni športno društvo, temveč zveza. Izbrana 
zveza je Lega Nazionale Pallacanestro (Italijanska košarkarska zveza), ki je v letu 2015 
sklenila sponzorsko pogodbo z italijanskim podjetjem Barilla, o čemer je že bil govor v 
poglavju 3.2. 

Nogometni klub Juventus se je v zadnjih petih letih osredotočil na pomembnost in moč 
sponzorstva, reklame in trgovanje. Rast prihodkov podjetja iz sponzorstva je vidna na sliki 1; 
prikazani so podatki od leta 2011 do leta 2015. V letu 2014 so bili prihodki višji kot leta 2015, 
ker je podjetje Jeep plačalo izredni bonus, vreden šest milijonov EUR. 

 

Slika 2: Prihodki iz sponzorstva nogometnega kluba Juventus 
Vir: Juve, il contributo degli sponsor 2016. 

V primerjavi s sezono 2014/15 se je sponzorska pogodba med klubom in skupino Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) v sezoni 2015/16 zelo izboljšala; FCA je prispevek povečal za 
5,74 milijona EUR na 20,04 milijona EUR. Sponzorstvo FCA z blagovno znamko Jeep je 
imelo svoj vpliv na prihodke sponzorjev, teh je bilo 70 milijonov EUR v sezoni 2015/16. V 
sezoni 2014/15 je bil delež istega sponzorja 26,8 %. Manjši delež ima azijski Samsung; ta 
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zneska sponzorstva, ki je vredno milijon EUR letno, ni spreminjal (Juve, il contributo degli 
sponsor 2016). 

Najmočnejša sponzorja za Juventus sta FCA (blagovna znamka Jeep) in Adidas. V letu 2014 
sta Juventus in Jeep sklenila pogodbo do sezone 2020/21 v višini 17 milijonov EUR letno, 
povečano za dodatno dobavo avtomobilov vrednosti okrog dveh milijonov EUR letno. 
Poročilo Juventus FC o sedemletni sponzorski pogodbi z vsemi podatki je v prilogi 8 
(Traversa 2015). 

Oktobra 2013 je Juventus podpisal pogodbo s proizvajalcem športne opreme in obutve 
Adidas. Adidas je s sklenjeno pogodbo zagotovil klubu 23,25 milijona EUR na sezono. 
Originalna pogodba je predvidevala dodatnih 6 milijonov EUR. Predvideno je bilo namreč, da 
Adidas skrbi za celotno trgovanje kluba, vendar se je Juventus potem odločil, da bo to vodil 
sam, kajti pričakovali so večji iztržek. 

Čeprav je pogodba z Adidasom zelo dobra in glede na pogodbo s prejšnjim tehničnim 
sponzorjem Nike tudi ugodnejša, v primerjavi z drugimi pogodbami v Evropi ni med prvimi 
petimi. Na prvih štirih mestih te lestvice so samo klubi, ki imajo Adidas za tehničnega 
sponzorja. Šele na petem mestu je klub iz Londona, Arsenal, katerega tehnični sponzor je 
Puma. Rekordni sponzorski znesek ima prvoligaški klub Manchester United, ki mu Adidas 
letno plačuje 94,1 milijona EUR. Ti podatki so prikazani na grafikonu v prilogi 9 (Traversa 
2015). 

Ti podatki kažejo, da je sponzorstvo v zadnjih letih vse pomembnejše, pri čemer se večajo 
sponzorski zneski, še posebno s strani podjetij, ki sponzorirajo profesionalne nogometne 
klube. Čeprav je Juventus v zadnjih letih zelo povečal sredstva na tem področju, mora še 
veliko vlagati v to. Iz bilance za leto 2015 je razvidno, da ima 250 milijonov navijačev po 
vsem svetu, kar ga med klubi v svetovnem merilu uvršča na šesto mesto. To bi lahko bil 
ključen podatek, ki bi prinesel klubu večje zanimanje sponzorjev in večje denarne zneske. V 
tem kontekstu klub tudi poskuša z različnimi turnejami po svetu razširiti lastno znamko. Leta 
2013 je Juventus odpotoval na US Tour v ZDA, kjer so igrali v San Franciscu, Los Angelesu 
in Miamiju, leta 2014 pa so na Asia Pacific Tour odigrali tekme v Džakarti, Sydneyju in 
Singapurju (Traversa 2015). 

Predmet druge analize sponzorstva je sodelovanje med AC Milan in letalsko družbo Emirates. 
Prve povezave med njima so nastale že leta 2007, ko sta sklenila triletno sponzorsko pogodbo. 
S to pogodbo je letalska družba pridobila pravice brandinga za stadion Giuseppe Meazza in za 
športni center Milanello. Ko je pogodba potekla, se je Emirates odločil, da bo okrepil 
pogodbo z Milanom in leta 2010 so sklenili novo, tokrat štiriletno pogodbo, s katero je 
letalska družba postala tudi sponzor na majicah ekipe iz Milana. 
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Januarja leta 2012 je milanski klub odpotoval na zimske priprave v Dubaj. Milan tam ni samo 
treniral, ampak je tudi tekmoval proti drugim profesionalnim nogometnim klubom, kot so 
Paris Saint-Germain in Arsenal, ki imajo istega sponzorja. Emirates vsako leto ob začetku 
nogometne sezone organizira turnir Emirates Cup, na katerem nastopajo vse nogometne 
ekipe, ki jih sponzorira Emirates (Emirates 2014). 

Ob zapadlosti štiriletne pogodbe sta AC Milan in Emirates leta 2014 podaljšala in spremenila 
pogodbo. Nova pogodba določa, da bo nogometno društvo v petih letih prejelo znesek okrog 
100 milijonov EUR. Emirates bo tudi plačal 85 milijonov EUR in dodaten bonus (vezan na 
morebitne zmage kluba), da obdrži napis podjetja na majicah AC Milan (Per il Milan fino a 
100 milioni 2014). 

»Nogomet je danes res globalen in je vedno predstavljal zelo pomemben del v razponu 
sponzorstva Emirates. Z nakupi pravic za sponzoriranje organizacij in pomembnih klubov je 
Emirates postal ena najpomembnejših znamk v svetu športa.« S temi besedami v letalski 
družbi razlagajo, zakaj je zanje tako pomembno, da so prisotni na svetovnem nogometnem 
prizorišču (Emirates 2015). 

Sponzorstvo, ki povezuje nogometni klub AC Milan in letalsko družbo Emirates, je redek 
primer za to, da lahko dobri odnosi med podjetjem in klubom pripomorejo k večletnemu 
sodelovanju, ki prinaša ogromne prednosti obema strankama.  

Julija leta 2015 je italijansko podjetje Barilla sklenilo večletno pogodbo z Italijansko 
košarkarsko zvezo. Podjetje iz Parme je imelo že leta 1981 izkušnje s sponzoriranjem 
športnega društva, takrat je bil to profesionalni nogometni klub iz Rima. Tokrat pa se je 
Barilla odločila, da se bo z letom 2015 osredotočila na sponzorstvo v košarki. 

Odločitev za sponzoriranje italijanske košarkarske reprezentance je povezana s strategijo 
Barille. Že leta je ima namreč v načrtih prodajo svojih izdelkov tudi v tujini, še posebno na 
trgu ZDA, toda vedno so čakali na pravo priložnost. Ta priložnost je sedaj, kajti Američani so 
veliki navijači košarke, še posebno lige NBA, v kateri nastopajo trije igralci italijanske 
košarkarske reprezentance (Barilla e le grandi sponsorizzazioni 2015). 

Barilla ni sklenila pogodbe le z italijansko reprezentanco, ampak tudi z eno izmed njihovih 
zvezd, Danilom Gallinarijem. Ta že leta nastopa v ameriški ligi NBA, trenutno igra za Denver 
Nuggets, in je tam postal prava zvezda. Danilo Gallinari ni edini športnik, ki je sklenil 
pogodbo z Barillo. Omenimo lahko še Valentina Rossija, motociklista v razredu MotoGP, 
smučarko Mikaelo Shiffrin in Alexa Zanardija z zlato medaljo na paraolimpijskih igrah v Riu 
(Barilla main sponsor 2015). 

Zadnji primer nazorno kaže, kako se podjetja poslužujejo sponzorstva kot vrste marketinške 
strategije za razširitev lastne blagovne znamke na nove trge. 
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4 PRIMER PODJETJA NIKE 

4.1 Zgodovina marketinga v podjetju Nike 

Phil Knight in Bill Bowerman sta ustanovitelja najpomembnejše športne znamke na svetu. 
Sodelovati sta začela okrog leta 1957, ko sta se prvič srečala na Univerzi v Oregonu. Phil je 
bil navdušen nad idejo služiti s pomočjo športne obutve, kajti povpraševanje po tovrstnem 
blagu se je v osemdesetih in devetdesetih letih zelo povečalo. To je razvidno iz podatka, da so 
v petdesetih letih Američani kupili samo 40 milijonov parov športne obutve, sedaj pa se letno 
govori o številki okrog 350 milijonov. 

Leta 1962 je Phil Knight odpotoval na Japonsko in tam srečal managerje japonskega podjetja 
Onitsuka Tiger (sedanji Asics Tiger). Namen njegovega potovanja je bil prepričati Japonce, 
da bi izdelali športno obutev po zamisli Phila in Billa, ki bi se nato prodajala v Ameriki. Phil 
je govoril v imenu podjetja Blue Ribbon Sport, ki takrat še sploh ni obstajalo. Ko so se 
Japonci odločili in podpisali pogodbo s Philom, se je ta vrnil v ZDA in ustanovil podjetje 
Blue Ribbon Sport. V letu 1968 je podjetje zaslužilo milijon USD. Leta 1972, po desetih letih 
partnerstva, so se odločili, da bodo sami proizvajali športno obutev in tako so odprli 
avtohtono podjetje v Oregonu. 

Pri izbiri imena za podjetje sta imela kar nekaj težav. Na koncu sta se odločila za ime Nike, 
ker označuje grško boginjo zmage in je enostavno izgovorljivo v večini jezikov. Kot vsako 
podjetje je tudi Nike moralo imeti lasten simbol. Phil Knight in Bill Bowerman sta nalogo 
zaupala Carolyn Davidson, študentki z Univerze v Oregonu. Za izdelavo simbola v obliki 
brka sta ji plačala samo 35 USD. Zaposleni podjetja Nike so simbol hitro poimenovali 
swoosh. Ta angleška beseda ponazarja zvok, ki daje vtis hitrosti in vetra, oziroma hrup, ki se 
proizvaja, ko se med tekom nekoga prehiti. V devetdesetih letih je swoosh postal najbolj 
prepoznaven simbol na svetovnem trgu; vsak, ki je videl ta simbol, je vedel, da predstavlja 
Nike (Moraschini 2012). 

Nike ni bila edina športna znamka na tržišču. Leta 1895 je atlet Joseph William Foster v 
Angliji ustanovil podjetje za izdelavo posebnih športnih čevljev za atletiko. To podjetje so z 
leti prevzeli sinovi in ga preimenovali Reebok. Leta 1896 so v Bostonu ustanovili podjetje 
New Balance in leta 1908 podjetje Converse. To se je leta 1917 zelo razširilo z izdelavo 
športnih copat All Star, ki so jih do osemdesetih let uporabljali vsi košarkarji. 

V Evropi je leta 1926 družina Dassler ustanovila podjetje Dassler Schufabrik. Ogromno 
športnikov je v letih 1928 in 1932 nastopilo na olimpijskih igrah z njihovimi športnimi čevlji, 
še posebno pa leta 1936, ko so bile olimpijske igre v Berlinu. Žal sta se leta 1948 brata Adi in 
Rudi odločila, da bosta šla vsak svojo pot. Adi je ustanovil podjetje Adidas, Rudi pa podjetje 
Puma. Obe podjetji sta še dandanes delujoči in svetovno znani. 
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Phil Knight v sedemdesetih letih ni maral reklame, saj je menil, da je oglaševanje samo 
izguba denarja. Leta 1980 se je vendar obrnil na oglaševalsko agencijo iz Portlanda, ki je bila 
v lasti Dana Wiedena in Davida Kennedya. Phil Knight se jima je predstavil s šestimi 
besedami: »Sem Phil Knight in sovražim reklamo.« Dan in David se nista prestrašila in leta 
1981 je agencija naredila prvo reklamo za Nike. Leta 1983 je Nike dal na tržišče nove čevlje 
Air Jordan, ki so bili za tiste čase prava novost. Pri tem je podjetju pomagala druga agencija, 
in sicer Chiat/Day. Reklama je bila narejena leto kasneje in bila zelo agresivna do 
konkurentov, Chicago Bulls in NBA, ki so hoteli preprečiti, da Michael Jordan obuje čevlje 
Air Jordan, ker niso bili iste barve kot dres ekipe. 

Leta 1986 se je Phil vrnil k Danu Wiedenu in Davidu Kennedyju. V istem letu mu Dan 
predlaga slogan »Just do it«. S tem sloganom in z znano pesmijo Revolution skupine Beatles 
je ustvaril neverjetno serijo reklam, v katerih je sodelovalo ogromno športnikov. Po tej 
reklamni kampanji so se razmere zelo izboljšale in med letoma 1987 in 1989 se je prodaja 
izdelkov podvojila. 

Nike je s svojimi reklamami širil znamko in hotel dokazati tudi kaj več. Kot primer lahko 
omenimo reklamo iz leta 1993, v katero je Nike kot prvo podjetje vključilo invalide, s čimer 
so hoteli dokazati, da smo vsi enaki. 

Danes je Phil Knight med največjimi investitorji v marketing na svetu. Že leta 1997 je samo 
za marketing, reklame in promocije porabil 978 milijonov USD, kar je pomenilo 11 % letnega 
prometa podjetja (Codeluppi 2012). 

4.2 Moč podjetja Nike v globalnem športnem svetu 

Kot že povedano, je Nike med dvajsetimi najmočnejšimi globalnimi znamkami. Ne govorimo 
samo o športnih znamkah, ampak o vseh znamkah iz vseh sektorjev. Podatki za leto 2015 
kažejo, da se je podjetje uvrstilo na 17. mesto na svetovnem trgu (priloga 10). 

Za dosego tega velikega uspeha je podjetje v 53 letih vlagalo ogromno denarja v oglaševanje 
in uporabljajo odločno marketinško strategijo. Nike se že leta vedno bolj odziva na tržne 
trende ter preference kupcev, ki se hitreje spreminjajo in so težje dosegljive. 

Aprila leta 1999 se je Nike odločil, da bo prodajal izdelke tudi preko spleta, zato je odprl in 
razširilo lastno spletno trgovino. Nike je bil prva leta prva športna znamka v prodaji športne 
obutve v ZDA, in sicer je v prvem letu ponujal v svoji spletni trgovini 65 različnih modelov 
športne obutve. Ne le, da je bilo Nike prvo podjetje, ki je ponujalo športno obutev na spletu, 
ampak je tudi zelo znižalo cene. To je pripeljalo do ogromne prepoznavnosti in novih strank 
(Nike 2006). 
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Za doseganje večje prepoznavnosti na svetovnem trgu se Nike že več let poslužuje znanih 
profesionalnih atletov, kot so Tiger Woods, Ronaldo, Nadal in še veliko drugih. Podjetje se je 
odločilo, da bo uporabilo dobro ime samo tistih športnikov, ki so ne samo odlični športniki, 
ampak so tudi v vsakdanjem življenju »šampioni«. Namreč s tem, ko športnik sklene pogodbo 
z Nike, mora predstavljati podjetje pozitivno, in to vedno, ne samo na športnem prizorišču. 

Jasno je, da ne pride športnik do podjetja in prosi za sponzorstvo, ampak se vedno podjetje 
odloči, koga izbrati, da bo prinesel največ koristi za podjetje in mogoče potem tudi zase 
(Reference 2016). 

Ciljni kupci izdelkov Nike so osebe, ki bi si rade priskrbele kakovosten in koristen izdelek, a 
pri tem ne gledajo na visoko ceno para obutve ali športnih oblačil. Iz tega je tudi razvidno, da 
ima Nike vedno višjo ceno od konkurenčnih podjetij, kot so Adidas, Under Armour in Puma. 
To lahko pri kupcih oblikuje mnenje, da so izdelki kakovostnejši od konkurenčnih, čeprav to 
ni nujno tako. 

Večina izdelkov, ki jih proizvaja Nike, se prodaja tržnemu segmentu potrošnikov, ki so 
aktivno povezani s športnimi aktivnosti. Večkrat se govori o športnikih in športnicah med 
petnajstim in petintridesetim letom starosti (Interbrand 2015). 

Odkar je podjetje Nike uvedlo te marketinške strategije, so bili stroški vsako leto višji. Višali 
so se stroški skladiščenja, projektiranja, reklame in sponzorstva. Tudi inflacija je zvišala ceno 
surovin in prevoza. Za pokrivanje vseh teh novih stroškov se je podjetje odločilo, da bo cene 
izdelkov še dodatno povečalo, cene marketinga pa znižalo. Tudi zato se je podjetje odločilo, 
da bo vse izdelke razen redkih proizvajalo v azijskih državah, kjer je delovna sila cenejša. 

Proti koncu devetdesetih let je Nike doživel velik upad ugleda, saj je bil obtožen, da v tovarni 
v Kambodži njegove izdelke proizvajajo mladoletniki. Podjetje je hitro zaprlo to tovarno, toda 
bilo je prepozno in dobro ime je bilo načeto. To je podjetju povzročilo veliko izgubo, a si je z 
leti opomoglo. 

Leta 2003 je Nike kupil zgodovinsko podjetje Converse. Vsi ga poznamo po svetovno znanih 
športnih čevljih All Star, ki so še vedno v modi in se še vedno prodajajo. Operacija za odkup 
podjetja Converse je podjetje stala 300 milijonov USD, kar je tudi za multinacionalko, kot je 
Nike, ogromno. Nike se je odločil, da bo uveljavil posebno strategijo za razširitev obutve 
Converse, in sicer je podjetje odprlo nov sedež v simboličnem mestu Boston. Palača se bo 
imenovala Black Canvas Converse, v njej bo veliko novih uradov in pritličje, v katerem bodo 
različne trgovine osredotočene samo na izdelke Converse. Po dvanajstih letih od odkupa 
podjetja Converse je lahko Nike ponosen, saj se je prodaja zvišala za 28 % in to je prispevalo 
k zaslužku 538 milijonov USD (Lupi 2015). 



25 

Nike se je v zadnjih letih razširil tudi zaradi sodelovanja z drugimi velikimi znamkami. 
Primer je ameriški Apple, ki prej s športom ni imel kaj dosti skupnega. Leta 2006 se je začelo 
večletno združeno trženje blagovnih znamk (angl. co-branding) podjetij Nike in Apple, ki je 
obema prineslo ogromno zaslužka. Prvi skupni projekt je bila vgradnja nekakšne GPS-
naprave v športni čevelj Nike, ki je spremljala delovanje športnika (Temporal 2011). 

Zadnji projekt med tema dvema gigantoma je potekal septembra leta 2016, ko je Apple 
predstavil novi Apple Watch serije 2, pri čemer je bil en model narejen v sodelovanju s 
podjetjem Nike. 

4.3 Nike na italijanskem trgu 

Ko je znamka Nike vstopila na italijanski trg, je bila hitro razvidna na tržišču, ker je že leta 
uspešno poslovala na drugih evropskih trgih. 

V Italiji oziroma na splošno v Evropi in v Južni Ameriki je Nike prisoten predvsem v 
nogometu, čeprav se iz leta v leto širi tudi na druga športna področja. Prihodki iz prodaje 
tekaške športne opreme so na primer leta 2011 dosegli 30-odstotno rast v primerjavi s 
prejšnjim letom (Crivelli 2012). 

Generalni direktor Nike Italia, Andrea Rossi, je izjavil, da ima podjetje Nike globalno 
marketinško strategijo, toda marketinška strategija za italijanski trg ima nekatere posebnosti. 
Ena izmed teh je maloprodaja, saj se Nike Italia uvršča med prvih deset po prihodkih. Italija 
je namreč država z največjo gostoto trgovin, leta 2012 je imela že okrog 50 velikih trgovin. 
Trgovine se delijo na franšize in ostale. 

4.4 Nike in športniki 

Za razumevanje, kaj pomeni za športnike biti sponzoriranec največje blagovne znamke v 
sektorju športne opreme in obutve, sta v nadaljevanju analizirana dva svetovno znana športna 
zvezdnika: bivši košarkar Michael Jordan in nogometaš, ki igra še danes, Cristiano Ronaldo. 
Njuna izbira ni naključna, kajti Jordan je bil deležen prvih sponzorskih pogodb v svetu športa, 
Ronaldo pa je danes najbolje plačan športnik vseh časov. 

V začetku osemdesetih letih je Nike imel velike finančne težave, saj mu je dobiček padel za 
65 %, izgubil je ogromno pomembnih managerjev in okrog 400 zaposlenih je moralo dati 
odpoved. Veliko podjetij bi v takih razmerah skušalo poiskati neko rešitev brez velikih 
tveganj, toda ne Nike. Leta 1984 je sklenil petletno pogodbo s košarkarsko zvezdo 
Michaelom Jordanom in se odločil, da ne bo postavil znaka swoosh na nova oblačila linije 
Air, ki so nastala za Jordana. Košarkar po pogodbi ni imel določenega zneska zaslužka, 
temveč delež prihodka od prodane obutve linije Air, ki ga je bilo letno okoli milijon USD 
(Codeluppi 2012). 
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Tveganje se je izplačalo. Ko je Jordan leta 1992 nastopil z Dream Teamom na olimpijskih 
igrah v Barceloni, ga je novinarka, ki ga je intervjuvala, imenovala bog. Uspeh linije Air ni 
samo zasluga Michaela Jordana in odličnih športnih rezultatov, ampak tudi velikih investicij 
podjetja v oglaševanje, s katerim so Jordana prikazali kot super junaka (Codeluppi 2012). 

Junak Jordan je nastal in se razvil zaradi novih tehnologij, kot so satelitska televizija, ki je 
omogočala ogled lige NBA po vsem svetu. Leta 1986 so bile Jordanove tekme vidne samo v 
35 državah, deset let kasneje pa v 175 različnih državah. 

Leta 1987 je David Falk, manager Michaela Jordana, uspel skleniti novo sedemletno pogodbo 
s podjetjem Nike, v kateri sta bila za Jordana predvidena letni zaslužek 18 milijonov USD in 
provizija na vsako prodano obutev iz linije Air (Codeluppi 2012). 

Leta 1991 je Nike ustvaril prvo globalno reklamo za čevlje Nike Air 180, v kateri so bili 
glavni junaki Michael Jordan, Bo Jackson in Steve Prefontaine. Leta 1992 se je Michael 
Jordan prvič pojavil na velikem ekranu Superbowl kot protagonist v reklami za obutev Nike z 
znanim likom iz animiranih risank Bugsom Bunnyjem. Iz te reklame je potem leta 1996 nastal 
svetovno znani film Space Jam. 

Oktobra leta 1993 se je Michael Jordan odločil, da ne bo več nastopal v košarki, saj je hotel 
igrati bejzbol, ki je bil njegov najljubši šport. Kmalu po tej odločitvi je Phil Knight poskrbel 
za novo pisarno blizu svoje na glavnem sedežu Nike v Beavertonu.  

Čeprav je Jordan nehal s košarko, ni bil samo Nike tisti, ki mu je ostal blizu, tu so bile še 
druge blagovne znamke, kot so McDonald’s s tremi milijoni USD letno, Hanes s štirimi 
milijoni USD letno, Wheaties s tremi milijoni USD, Gatorade z dvema milijonoma in še 
ogromno drugih (Codeluppi 2012). 

Po prvih mesecih igranja bejzbola je Michael razumel, da v tem športu ne bo nikoli mogel 
postati legenda, kot je postal v košarki, zato se je odločil, da bo igral košarko še naslednja štiri 
leta, pri čemer je ponovno zmagoval povsod in tudi postavljal nove rekorde. 

V tem času je Jordan postal pravi stroj za denar, saj je leta 1997 zaslužil približno 100 
milijonov USD. Seznam sponzorjev se je tako večal: Nike, McDonald’s, Oakley Sunglasses, 
Gatorade, Wilson Sporting Goods, Wheaties, Rayovac Batteries, CBS-Fox Home Videos, 
WorldCom, CBS SportsLine in še veliko drugih (The Richest 2016). 

Leta 1998 je poslovna revija Fortune ocenila vpliv Michaela Jordana na ameriško 
gospodarstvo v vrednosti 10 milijard USD, več kot polovica tega v korist podjetja Nike. 

Na sliki 3 so prikazani najpomembnejši sponzorji Michaela Jordana s pripadajočimi zneski od 
leta 1984 do leta 2013. 



27 

 

Slika 3: Sponzorji Michaela Jordana 
Vir: The Richest 2016. 

V letu 1984 je športnik sklenil petletno pogodbo s podjetjem Nike za 12,5 milijona USD in s 
podjetjem Chevrolet za 200 tisoč USD. V letu 1988 je postal sponzoriranec podjetja 
Wheaties, ki ga je plačalo dva milijona USD, in leta 1989 sklenil pogodbo s Saro Lee za 
blagovno znamko Hanes v višini 10 milijonov USD. Leta 1990 je postal sponzoriranec 
podjetja Ball Park Franks. V letu 1995 je sklenil dve pomembni pogodbi: desetletno s 
podjetjem MCI v višini dva milijona USD letno in za enak znesek z blagovno znamko 
Oakley. 

Kot že navedeno, je po končani košarkarski karieri še naprej prejemal velike zneske denarja in 
tako imel leta 2013 sklenjene pogodbe s sponzorji: Nike, Gatorade, Hanes, Upper Deck, 2K 
Sports, Presbyterian Healthcare in Five Star Fragrances. Zaradi teh sponzorjev je Jordan 
zaslužil znesek v višini 80 milijonov USD. 

Analizo nadaljujemo na primeru nogometnega zvezdnika iz Portugalske, Cristiana Ronalda. 
Ronaldo je prvič sklenil pogodbo s podjetjem Nike leta 2003, ko je še igral za Manchester 
United. Od takrat je Ronaldo s podjetjem vzpostavil odličen odnos in je v 13 letih uporabil 
več kot 60 različnih modelov obutve Mercurial Nike (Ramazzotti 2016). 

V začetku novembra leta 2016 sta Ronaldo in Nike sklenila novo pogodbo, ki določa, da bo 
Ronaldo sodeloval s podjetjem vse življenje. To lahko primerjamo s primerom Michaela 
Jordana. Mnogo časopisnih revij že tedne omenja, da je Ronaldo v tem kontekstu sponzorstva 
bodoči Michael Jordan (Cristiano Ronaldo rinnova con Nike 2016). 

S to dosmrtno pogodbo, po kateri bo letno zaslužil okrog 20 milijonov USD, je tudi Cristiano 
Ronaldo vstopil v hram slave. Pred njim sta bila samo dva športnika, ki sta podpisala 
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dosmrtno pogodbo z blagovno znamko Nike, in sicer Michael Jordan in nekdanji nogometni 
zvezdnik Ronaldo De Lima. 

Povezava med Ronaldom in podjetjem Nike je nastala leta 2003 in obstaja še danes. To je 
odličen primer, ki kaže, kako je pomembno, da se športnik in podjetje dobro usklajujeta med 
seboj. Ob sklenitvi zadnje pogodbe je Ronaldo povedal: »S to znamko me veže dolgoletni 
odnos in sodelujemo kot ena velika družina, kajti v podjetju Nike imam ogromno prijateljev« 
(Cristiano Ronaldo to ink new deal with Nike 2016). 

4.5 Nike in športna društva 

Nike je že leta tehnični sponzor tudi raznih prvoligaških nogometnih klubov. Najsolidnejša 
pogodba, ki jo je Nike do sedaj imel v Evropi, je s španskim klubom Barcelona, ki že leta 
sodeluje z ameriškim podjetjem. Tudi s francoskim klubom Paris Saint-Germain je Nike v 
dobrih odnosih in predvideva se, da bodo v naslednjih letih pogodbo obnovili. 

V zadnjih letih sta se Adidas in Puma zelo razširila na tržišču sponzorstva in iz tega razloga je 
podjetje Nike zgubilo veliko nogometnih klubov, kot so Juventus, Manchester United, 
Arsenal in veliko drugih. Posebno močno konkurenco predstavlja Adidas, ki je leta 2015 
ponudil klubu Manchester United rekordni znesek 95 milijonov EUR (Traversa 2015). 

To je bil rekordni znesek do maja 2016, ko je Nike sklenil z Barcelono neverjetno pogodbo 
do leta 2028. Njuni prvi sponzorski stiki sicer segajo v leto 1998, ko je nekdanji predsednik 
Barcelone Josep Lluis Nuñez sklenil desetletno pogodbo za 120 milijonov EUR. Z leti se je 
potem znesek še povečal. Nova pogodba pa predvideva, da bo klub letno prejel rekordni 
znesek 155 milijonov EUR, ne že s prvim letom, ampak postopoma. Večanje teh prihodkov je 
prikazano na sliki 4 (Barcellona, accordo record con Nike 2016). 
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Slika 4: Zneski, ki jih Nike plačuje Barceloni v sezonah od 2015/16 do 2018/19 
Vir: Il Barça rinnova con Nike 2016. 

Z novo pogodbo se tudi spreminjajo dogovori, povezani s trgovinami v lasti Barcelone. Nike 
si že leta lasti licence izdelkov v prodaji. Z letom 2018 se bo ta dogovor spremenil, kajti 
Barcelona bo končno upravljala licence izdelkov in to bo privedlo do zaslužka okrog 50 
milijonov EUR letno (Il Barça rinnova con Nike 2016). 

Nike sodeluje večinoma s profesionalnimi nogometnimi klubi, ki nastopajo v evropskih prvih 
ligah. Letos pa se je podjetje odločilo, da bo postalo tehnični sponzor tudi ekipe, ki nastopa v 
tretji italijanski ligi – to je Foggia Calcio. Sklenjena pogodba ni niti malo podobna pogodbam 
z Barcelono in Paris Saint-Germainom, kajti Nike ne pomaga italijanskemu klubu finančno. 
Dvoletna pogodba s klubom Foggia Calcio predvideva, da si mora podjetje samo plačati vsa 
oblačila, ki jih potrebuje, razen prve dostave. Društvo lahko računalo na to, da podjetje Nike 
poskrbi za dizajn vse športne opreme, ki jo društvo potrebuje, društvo pa lahko objavi na 
lastni spletni strani svetovno znani swoosh. Pred sklenitvijo pogodbe s podjetjem Nike je klub 
imel že večletno pogodbo z blagovno znamko Gems, ki je letno plačala 30 tisoč EUR za 
tehnično sponzorstvo in brezplačno športno opremo (La Nike per la prima volta sponsor 
tecnico 2016). 

Opisani je pravi primer, kako pomembno je za društvo, ki ni v prvi nogometni ligi, sodelovati 
s svetovno znanim podjetjem, kot je Nike. Društvo Foggia Calcio se je namreč odločilo, da ne 
bo več nadaljevalo sodelovanja s prejšnjim tehničnem sponzorjem, čeprav jim je plačeval več 
kot Nike. Toda hoteli so imeti majice Nike in to objaviti na spletni strani z upanjem, da jim bo 
prineslo večjo pozornost na tržišču. 
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4.6 Nike in golf 

Ameriško podjetje se že več let ukvarja z golfom, saj je že leta 1984 proizvedlo in dalo na trg 
prvo linijo oblačil za golf. Pravi vzpon pa se je zgodil šele 12 let kasneje, ko sta 
devetnajstletni Američan Tiger Woods in Nike sklenila prvo od mnogih sponzorskih pogodb 
(O’Reilly 2016). 

Ko je leta 1996 devetnajstletni Woods postal sponzoriranec največje športne blagovne 
znamke vseh časov, je hkrati postal prvi temnopolti igralec golfa s sponzorsko pogodbo. Prva 
sklenjena pogodba je predvidevala petletno partnerstvo v višini 40 milijonov USD, kar je bilo 
za tiste čase ogromno. Nike je s to pogodbo precej tvegal, kajti Woods je bil takrat star 
devetnajst let in še ni bil tako znan (Fonseca 2015). 

Leta 2001 pa je bil Tiger Woods že svetovno znan, saj je do tistega leta zmagal na več kot 25 
golf turnirjih in petih turnirjih majors. Zato se je Nike odločil, da bo podaljšal sponzorsko 
pogodbo za naslednjih pet let v višini 100 milijonov USD in tako je Tiger Woods postal 
najbolje plačan golfist vseh časov. Po petih letih pogodbe sta Nike in Woods zopet sklenila 
pogodbo za še več denarja in tako je Woods postal zvezda za Nike na področju golfa (Fonseca 
2015). 

V letu 2012 je Tepper School of Business izpeljala specifično raziskavo o tem, koliko je 
Woods prispeval k rasti ameriške blagovne znamke v svetu golfa. Podatki kažejo, da je v 
njegovem desetletnem obdobju samo prodaja žogic za golf ustvarila 91 milijonov USD 
prihodka in 60 milijonov dodatnega dobička, Woods pa je pripeljal 4,5 milijona novih strank. 

Tiger Woods je imel v  letih 2012 in 2013 velike težave s hrbtom in tako je moral leta 2015 
prenehati igrati golf. Za Nike to ni bilo tako problematično, saj je ameriško podjetje leta 2013 
pridobilo novo zvezdo golfa iz Severne Irske, Roryja McIlroya. McIlroy, ki je leta 2014 
postal številka ena svetovnega golfa, je s podjetjem že leta 2013 podpisal desetletno 
sponzorsko pogodbo v višini 200–250 milijonov USD. To je McIlroya pripeljalo do tega, da 
je postal najbolje plačan igralec golfa vseh časov (Rory McIlroy’s £150m Nike deal 2013). 

Vsako leto agencija Forbes ob koncu leta sestavi posebno lestvico najbolje plačanih 
športnikov s strani sponzorjev. Tiger Woods je v letu 2015 stopil na drugo stopničko, saj je 
samo z zmagami letno prejel 600 tisoč USD, 50 milijonov USD pa so mu izplačali sponzorji 
Nike, Rolex in Upper Deck (priloga 11). 

Po 32 letih prisotnosti blagovne znamke Nike v svetu golfa se je ameriško podjetje avgusta 
leta 2016 odločilo, da ne bo več dolgo proizvajalo palic, žogic in torb za golf, ampak bo 
nadaljevalo le s proizvodnjo in prodajo oblačil in obutve za golf (Sauerhaft, 2016). 

Razlogi za prekinitev prodaje raznih izdelkov za golf so različni. Predvsem je v zadnjih letih 
prišlo do precejšnjega upadanja prodaje teh izdelkov. Iz lanskih podatkov je razvidno, da je 
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prodaja padla za 8 %, kar je za Nike pomenilo izgubo 706 milijonov USD samo v enem letu 
(O’Reilly 2016). 

Upadanje povpraševanja po izdelkih za golf lahko pomagajo razložiti tudi svetovni trendi od 
leta 2004 do danes, ki so prikazani na grafikonu v prilogi 12. Grafikon je razdeljen na tri dele: 
zanimanje za sam golf, zanimanje za Tigra Woodsa in zanimanje za Roryja McIlroya. 
Zanimanje za golf kot šport se je z leti zmanjševalo; zanimanje za Woodsa je bilo pretežno 
enako, razen v letu 2009, ko se je zelo zvišalo, ker je takrat imel Tiger Woods velike težave z 
bivšo ženo; zanimanje za McIlroya pa je ostalo vedno isto.  
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5 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Športno sponzorstvo je eno med redkimi orodji, ki omogočajo profesionalcem v 
marketinškem svetu delovati stoodstotno. Šport, ki je tako poznan in priljubljen omogoča 
delovanje vseh marketinških strategij podjetja: od prepoznavnosti do vloge na tržišču, od 
osvajanja novih trgov do krepitve odnosov s strankami. 

V nadaljevanju je opisanih devet točk, ki pripomorejo k boljši izvedbi sponzorske strategije s 
strani podjetij. 

Opredelitev ciljev. Premislek glede ciljev podjetja je pomemben za vse tiste, ki hočejo 
razpolagati z orodjem sponzorstva. Izpeljati morajo točno določen seznam ciljev in prioritet, 
kajti to se potem povezuje z izbrano strategijo sponzoriranja. 

Športniki, športna društva in dogodki. Podjetja večkrat podcenjujejo ta element in izberejo 
športnike, klube in dogodke na podlagi osebnih preferenc, namesto da je izbira 
sponzorirancev narejena po logičnem premisleku. Na primer, za podjetje, ki izdeluje 
tehnološke izdelke, bi bilo smiselno, da usmeri sponzorstvo na dirke formule 1, ne pa v ekipo, 
ki nastopa v ligi NBA. 

Koristi in stroški. Kot je bilo že obrazloženo v poglavju 3.2, se cena sponzorstva težko 
izračuna, saj zanjo ni enostavne formule. V omenjenemu poglavju je izpeljan postopek, ki 
pomaga pri tem izračunu. Pomembno je vedeti, da sponzorska cena nastane na podlagi 
marketinškega proračun podjetja. 

Sponzorski priročnik. Ob sklenitvi sponzorske pogodbe je pomembno, da podjetje zasnuje 
sponzorski priročnik s pravili obnašanja in seznamom koristi, ki jih bo sponzorstvo prineslo. 

Dobra komunikacija. Komunikacija pri športnem sponzorstvu je bistvena, kajti tudi odlična 
marketinška aktivnost je nezadostna in neučinkovita, če je komunikacija šibka. Podjetje more 
torej poskrbeti, da je ob dobri sponzorski strategiji tudi odlična komunikacija. 

Sposobnost podjetja v marketinškem svetu. Vsako podjetje, ki se odloči za športno 
sponzorstvo, mora razpolagati z ljudmi, ki imajo dobre marketinške kompetence in mora 
izkoristiti vse pravice, ki so določene v sponzorski pogodbi. 

Spremljanje sponzorstva. Podjetja danes razpolagajo z zelo dobrimi tehnološkimi orodji, s 
katerimi je mogoče spremljati razvoj sponzorstva. To je zelo važno, saj omogoča podjetju, da 
konstantno spremlja sponzorstvo in – če je potrebno – tudi pravočasno ugotovi, ali se razvija 
v pravo smer. 

Neskončne možnosti izven sponzorstva. Podjetja, ki so vpletena v športno sponzorstvo, imajo 
veliko dodatnih možnosti za pridobitev novih partnerjev. Primer so lahko veliki športni 
dogodki, ki se jih večkrat udeležijo velike skupine s pomembno vlogo v ekonomskem svetu. 
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Novi mediji. Novi mediji, kot so Facebook, Instagram, Twitter in Linkedin, lahko olajšajo 
sponzorsko delo podjetjem, kajti s temi mediji postaja komuniciranje s strankami vedno lažje 
in direktno. 

Z upoštevanjem omenjenih točk lahko podjetja računajo na bolje izpeljano strategijo 
sponzoriranja. To pa lahko avtomatično pripelje do odličnega sponzorstva, s katerim pridobita 
koristi tako sponzoriranec kot sponzor. 

Žal uspešnost sponzorstva ni odvisna samo od partnerstva med sponzorjem in 
sponzorirancem, ampak tudi od zunanjih dejavnikov, na katere ni mogoče vedno vplivati. 
Italijansko podjetje Stage Up, ki se ukvarja z analizo športnega trga, je izpeljalo specifično 
analizo vrednosti italijanskega sponzorskega trga od leta 2000 do danes. 

Analiza je potrdila, da je sponzorstvo odvisno tudi od zunanjih dejavnikov. Do leta 2008 je bil 
sponzorski trg vreden 1,795 milijona EUR, od leta 2009 je začela ta vrednost upadati in v letu 
2013 padla na najnižjo vrednost 1,195 milijona EUR, kar je 7,2 % manj kot leta 2008. Glavni 
vzrok za to petletno upadanje vrednosti je dolgoletna globalna finančna in ekonomska kriza, 
ki je prizadela vse sektorje. Z letom 2014 je vrednost sponzorstva nehala upadati in počasi 
začela rasti. Leta 2014 je bila vrednost sponzorstva 1,210 milijona EUR, kar 1,2 % več kot 
prejšnje leto. 

Pri sklepanju pogodbe o sponzorstvu med dvema strankama je torej treba razmišljati tudi o 
vseh drugih zunanjih in notranjih faktorjih, ki vplivajo na uspešnost sponzorskega 
sodelovanja. Kljub temu je iz osebnega zornega kota še vedno najvažnejši element 
sponzorstva lojalnost med sponzorirancem in sponzorjem. Ta je ključ, s katerim bosta stranki 
izgradili medsebojno zaupanje, to pa bo prineslo velike koristi in omogočilo dolgoletno 
partnerstvo. 
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6 SKLEP 

Tako kot drugod po svetu je tudi v Italiji sponzorstvo zelo razširjeno in je zelo pomembno 
tudi za državno ekonomijo. Analiza sponzorstva je bila omejena na italijanski trg. Izpeljana je 
bila večinoma na podlagi podatkov in člankov, pridobljenih prek interneta, pa tudi s pomočjo 
literature. 

Sponzorstvo na italijanskem trgu je bilo analizirano najprej na primeru športnih društev 
Juventus FC in AC Milan ter Italijanske košarkarske zveze. 

Analiza sponzorstva Juventusa je bila osredotočena na različne sponzorje društva od leta 2011 
do 2015. Iz analize je razvidno, da so se prihodki iz sponzorstva v petih letih večali; v letu 
2011 so bili prihodki 53,6 milijona EUR in v letu 2015 celo 78,5 milijona EUR. 

Analiza sponzorstva Milana je bila osredotočena na partnerstvo med klubom in letalsko 
družbo Emirates od začetka v letu 2007 do danes. Iz analiziranih podatkov je razvidno, da se 
sponzorstvo z leti krepi in prinaša klubu veliko ugodnosti, ne samo denarnih. 

Zadnja analiza sponzorstva na italijanskem je bila osredotočena na partnerstvo med 
italijanskim podjetjem Barilla in Italijansko košarkarsko zvezo. Partnerstvo se je začelo v letu 
2015, zato analiza zajema samo eno leto sponzorskega partnerstva. 

Z analizami sponzorstva je bilo ugotovljeno, da se sponzorstvo na italijanskem trgu širi in 
postaja vse pomembnejše za državno ekonomijo, še posebno za športna društva, ki oblikujejo 
cilje na podlagi sponzorskih prihodkov. 

V diplomski nalogi je bilo analizirano tudi sponzorsko delovanje podjetja Nike na globalnem 
trgu od njegove ustanovitve do danes. Pri tem so bili uporabljeni predvsem novejši podatki iz 
interneta in literature. 

Analiza se je najprej osredotočila na prisotnost podjetja na italijanskem trgu. Do točnih 
podatkov o sponzorskem delovanju podjetja je bilo zelo težko priti, zato je s pomanjkljivimi 
podatki analiza v tem kontekstu zelo skromna. Analizirani so bili tudi partnerski odnosi med 
podjetjem in športnikoma Michaelom Jordanom in Cristianom Ronaldom od začetka 
partnerstva do danes. Predmet analize sponzorskega partnerstva med podjetjem in športnimi 
klubi sta bila španski nogometni klub Barcelona in italijanski Foggia Calcio. Analiza 
partnerstva med podjetjem Nike in Barcelono kaže, da je njuna sponzorska pogodba ena od 
najbolje plačanih na svetu, sponzorske vrednosti pa se z leti večajo. 
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