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PODSUMOWANIE

• Warszawa żyje piłką. Mieszkańcy Stolicy znają średnio 6 klubów piłkarskich, gdy analizie poddamy tylko i wyłącznie lokalne

kluby to średnia wynosi 4,33.

• 37% Warszawiaków zna więcej niż 6 warszawskich klubów piłkarskich. Warszawski Kibic to najczęściej młody mężczyzna

z wyższym wykształceniem. Grupa kibiców może być ciekawa dla wielu firm ponieważ pozyskanie takich osób za pomocą

tradycyjnej reklamy jest niezwykle trudne i kosztowne. Jest to niezwykle ważny argument w rękach klubów.

• Najpopularniejszym klubem Stolicy jest Legia Warszawa, jej znajomość deklaruje 9/10 mieszkańców stolicy.

• Jedynie ¾ warszawiaków deklaruje znajomość Polonii Warszawa. Wynik ten obrazuje problemy organizacyjne i sportowe

trapiące klub z Konwiktorskiej.

• Trzecim najpopularniejszym klubem Stolicy jest Gwardia Warszawa, która występuje aktualnie klasy A.

• Popularność klubów wynika bezpośrednio z ich historii, osiągnięć, poziomu sportowego oraz aktywności promocyjnej.

• Popularność wielu klubów jest bardzo lokalna. Kluby związane z konkretnymi dzielnicami są bardziej rozpoznawalne przez

lokalną społeczność.
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NOTA METODOLOGICZNA

• Raport został oparty o dane zebrane za pomocą ankiety internetowej (CAWI) na panelu badawczym.

• Próbę badawczą stanowili mieszkańcy Warszawy w wieku 15 lat i więcej.

• W badaniu wzięło udział 1332 osoby.

• Realizacja badania odbyła się na przełomie stycznia i lutego 2018.

• Próba została dobrana w sposób losowo kwotowy, ponadto dane zostały poddane procedurze ważenia.

• Raport został opracowany przez badaczy pracujących na co dzień w czołowych agencjach badań rynku.
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RANKING POPULARNOSCI (1/3)

Pozycja w 
rankingu

Klub
% osób, które 

słyszały o klubie

1 Legia Warszawa 87%

2 Polonia Warszawa 70%

3 Gwardia Warszawa 35%

4 Hutnik Warszawa 28%

5 Ursus Warszawa 24%

6 Olimpia Warszawa 24%

7 Drukarz Warszawa 23%

8 Okęcie Warszawa 22%

9 Marymont Warszawa 21%

10 Korona Warszawa 18%

11 GKP Targówek 16%

12 Świt Warszawa 15%

13 Legion Warszawa 13%
Odpowiedzi na pytanie:
Które z poniższych warszawskich klubów piłkarskich znasz?
Osoby, które znają choć 1 klub piłkarski N=1293

Poziom popularności klubu piłkarskiego wynika z osiągnięć (m.in. trofea,
udział w rozgrywkach międzynarodowych etc.), jego historii, poziomu
rozgrywkowego na jakim gra (bądź grał) oraz działań promocyjnych.
Co nie może dziwić, Legia Warszawa jest najpopularniejszym klubem
stolicy. Znajomość Mistrza Polski deklaruje prawie 9/10 mieszkańców
Warszawy, taki wynik w badaniach świadomości wskazuje, że klub
z Łazienkowskiej zna praktycznie cała badana populacja. Różnica między
Legią a drugą w rankingu Polonią wynosi 17 punktów procentowych
i jest pokłosiem problemów sportowych i organizacyjnych Czarnych
Koszul. Przypuszczalnie jeszcze kilka lat temu wynik obu największych
warszawskich klubów mógł być porównywalny. Na podium rankingu
znalazła się także Gwardia Warszawa, klub z bogatą historią i trofeami,
który jednak od kilku lat przeżywa regres sportowy – obecnie występuje
w rozgrywkach klasy A. Znajomość Gwardii deklaruje wciąż jednak co
trzeci mieszkaniec Stolicy. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają kluby, które
mają za sobą długa tradycję, ale nigdy nie odniosły większych sukcesów
sportowych, czego przykładem jest Hutnik, Ursus czy Olimpia Warszawa.
Należy jednak zaznaczyć, że kluby te działają bardzo lokalnie i mają
rzeszę oddanych fanów. Miejsce 10 warszawskiego rankingu
popularności zajmuje Korona Warszawa, która uznawana jest za
najstarszy klub stolicy. Co ciekawe klub został rozwiązany w 1928 roku,
jednak po 83 letniej przerwie powstało stowarzyszenie, kontynuujące
tradycje Korony. Klub ten rozpoznaje prawie 20% warszawiaków. 5



RANKING POPULARNOSCI (2/3)

Pozycja w 
rankingu

Klub
% osób, które 

słyszały o klubie

14 KS Wesoła 12%

15 AszWoj Rembertów 11%

16 PKS Radość 11%

17 SEMP Ursynów 10%

18 Unia Warszawa 10%

19 Grom Warszawa 10%

20 Kamionek Warszawa 10%

21 Przyszłość Włochy 10%

22 Escola Varsovia 9%

23 UKS Siekierki 9%

24 Rozwój Warszawa 8%

25 Coco Jambo 8%

26 Iglica Warszawa 8%

Odpowiedzi na pytanie:
Które z poniższych warszawskich klubów piłkarskich znasz?
Osoby, które znają choć 1 klub piłkarski N=1293

Druga dziesiątka rankingu to przede wszystkim lokalne marki: GKP
Targówek, KS Wesoła czy SEMP Ursynów. Kluby te osiągnęły znajomość
od 10% do 16% i w dużej mierze są świadectwem przywiązania lokalnej
społeczności do klubu z najbliższej okolicy. Kolejną grupę stanowią kluby
znane przede wszystkim z osiągnięć poza sportowych Escola Varsovia
(9%), Rozwój (8%) oraz Coco Jambo (8%). Escola jest warszawską filią FC
Barcelony i na 22 miejsce w rankingu wpływa przede wszystkim
medialność klubu. Rozwój Warszawa, obecnie klasa A, swoją pozycję
zawdzięcza dużej ilości artykułów prasowych na temat historii prezesa
oraz celów klubu. Coco Jambo jest zaś znane przede wszystkim przez
swoją oryginalną nazwę oraz ciekawie prowadzone działania w social
mediach.
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RANKING POPULARNOSCI (3/3)

Pozycja w 
rankingu

Klub
% osób, które 

słyszały o klubie

27 Błyskawica Warszawa 8%

28 Farmacja Tarchomin 7%

29 SF Wilanów 7%

30 Agape Białołęka 7%

31 Inter Warszawa 6%

32 Jedność Warszawa 6%

33 AKS Zły 6%

34 Victoria Zerzeń 5%

35 Bedarska Warszawa 5%

36 AP Brychczy 5%

37 Amigos Warszawa 4%

Odpowiedzi na pytanie:
Które z poniższych warszawskich klubów piłkarskich znasz?
Osoby, które znają choć 1 klub piłkarski N=1293

Ranking zamykają drużyny występujące w najniższych rozgrywkach
ligowych w Warszawie: w klasie B i klasie A. Zazwyczaj są to kluby, które
swoją działalność prowadzą od zaledwie kilku lat. Należy zaznaczyć
jednak, że nawet ostatni w zestawieniu Amigos Warszawa może
pochwalić się znajomością na poziomie 4%, co przekłada się na ponad
46 000 osób, które deklarują, że słyszały o klubie. Wynika to
bezpośrednio z faktu, że Warszawiacy są żywo zainteresowani lokalnymi
rozgrywkami piłkarskimi. Przeciętny mieszkaniec Stolicy zna średnio 6
klubów piłkarskich. Wyłączając jednak z rachunków Legię i Polonie, to
średnia znajomość lokalnych warszawskich drużyn wynosi aż 4,33.
Oznacza to zatem, że choć małe kluby wyrastają w cieniu dwóch
gigantów (w skali Warszawy) i borykają się z problemami
organizacyjnymi to wciąż mogą być postrzegane jako dynamiczne
lokalne marki.
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SIŁA DZIELNIC
Białołęka

Klub %

Gwardia Warszawa 56%

Drukarz Warszawa 43%

Hutnik Warszawa 37%

Targówek

Klub %

GKP Targówek 71%

Gwardia Warszawa 41%

Hutnik Warszawa 39%

Praga Północ

Klub %

Gwardia Warszawa 49%

Drukarz Warszawa 39%

GKP Targówek 32%

% - procent ludności w dzielnicy, która słyszała o klubie
Z analizy wyłączono Legię Warszawa i Polonię Warszawa
Odpowiedzi na pytania:
W jakiej dzielnicy Pan(i) mieszka?
Które z poniższych warszawskich klubów piłkarskich znasz?
Białołęka N=97, Targówek N=78, Praga Północ N=52

Analizując popularność klubów na poziomie dzielnic
można przede wszystkim zauważyć siłę lokalnych
drużyn. Zespoły, które od lat działają na terenie
dzielnic silnie wpisały się w ich historię i świadomość
badanych. Dobrym przykładem jest GKP Targówek,
które zna 7 na 10 mieszkańców Targówka czy
Drukarz, który wpisał się w świadomość prawie 50%
mieszkańców Pragi Północ. Ważna jest kwestia czasu
jaki klub działa w dzielnicy: AGAPE związane jest z
Białołęką od zaledwie kilku lat więc najbardziej
popularnymi klubami w tej dzielnicy są Gwardia oraz
Drukarz.
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SIŁA DZIELNIC
Praga Południe

Klub %

Drukarz Warszawa 43%

Gwardia Warszawa 40%

Kamionek Warszawa 32%

Rembertów

Klub %

AszWoj Rembertów 71%

Drukarz Warszawa 43%

Korona Warszawa 36%

Wesoła

Klub %

KS Wesoła 100%

AszWoj Rembertów 50%

Drukarz Warszawa 33%

% - procent ludności w dzielnicy, która słyszała o klubie
Z analizy wyłączono Legię Warszawa i Polonię Warszawa
Odpowiedzi na pytania:
W jakiej dzielnicy Pan(i) mieszka?
Które z poniższych warszawskich klubów piłkarskich znasz?
Praga Południe N=122, Rembertów N=15, Wesoła N=10

Analiza popularności klubów z dzielnic południowo
wschodnich jest dowodem na słuszność tezy o sile
lokalnych zespołów. Wysoka popularność Drukarza
na Pradze Południe, AszWoj Rembertów na
Rembertowie oraz KS Wesoła w Wesołej świadczy o
tym, że lokalne kluby często skupiają wokół siebie
całą lokalną społeczność.
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SIŁA DZIELNIC
Wawer

Klub %

AszWoj Rembertów 48%

Gwardia Warszawa 48%

Drukarz Warszawa 44%

Wilanów

Klub %

Gwardia Warszawa 54%

Ursus Warszawa 50%

Drukarz Warszawa 46%

Ursynów

Klub %

Gwardia Warszawa 45%

SEMP Ursynów 43%

Hutnik Warszawa 31%

% - procent ludności w dzielnicy, która słyszała o klubie
Z analizy wyłączono Legię Warszawa i Polonię Warszawa
Odpowiedzi na pytania:
W jakiej dzielnicy Pan(i) mieszka?
Które z poniższych warszawskich klubów piłkarskich znasz?
Wawer N=25, Wilanów N=30, Ursynów N=115

W dzielnicach, które nie mają lokalnego zespołu
działającego od lat na miejscu, prym wiedzie
Gwardia Warszawa. Zespół ten osiąga wysokie wyniki
popularności we właściwie wszystkich dzielnicach
Warszawy.
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SIŁA DZIELNIC
Mokotów

Klub %

Gwardia Warszawa 56%

Hutnik Warszawa 35%

Okęcie Warszawa 32%

Włochy

Klub %

Przyszłość Włochy 55%

Okęcie Warszawa 41%

Ursus Warszawa 41%

Ursus

Klub %

Ursus Warszawa 83%

Okęcie Warszawa 36%

Przyszłość Włochy 31%

% - procent ludności w dzielnicy, która słyszała o klubie
Z analizy wyłączono Legię Warszawa i Polonię Warszawa
Odpowiedzi na pytania:
W jakiej dzielnicy Pan(i) mieszka?
Które z poniższych warszawskich klubów piłkarskich znasz?
Mokotów N=181, Włochy N=30, Ursus N=44

Podobnie jak ma to miejsce na Targówku,
wysokie wyniki osiągają kluby związane z dzielnicą
nie tylko poprzez działalność, ale także nazwę: KS
Ursus na Ursusie osiągnął 83% znajomości.
Przyszłość Włochy zna zaś 55% mieszkańców Włoch.
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SIŁA DZIELNIC
Śródmieście

Klub %

Gwardia Warszawa 42%

Okęcie Warszawa 39%

Hutnik Warszawa 37%

Ochota

Klub %

Gwardia Warszawa 52%

Okęcie Warszawa 36%

Ursus Warszawa 34%

Wola

Klub %

Olimpia Warszawa 50%

Gwardia Warszawa 40%

Hutnik Warszawa 36%

% - procent ludności w dzielnicy, która słyszała o klubie
Z analizy wyłączono Legię Warszawa i Polonię Warszawa
Odpowiedzi na pytania:
W jakiej dzielnicy Pan(i) mieszka?
Które z poniższych warszawskich klubów piłkarskich znasz?
Śródmieście N=106, Ochota N=62, Wola N=30

Gwardia Warszawa przewodzi na Śródmieściu (42%)
i na Ochocie (52%). Najbardziej popularnym klubem
Woli jest zaś Olimpia Warszawa, której znajomość
deklaruje połowa mieszkańców.
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SIŁA DZIELNIC
Bielany

Klub %

Hutnik Warszawa 58%

Marymont Warszawa 40%

Gwardia Warszawa 27%

Żoliborz

Klub %

Gwardia Warszawa 53%

Hutnik Warszawa 47%

Marymont Warszawa 39%

Bemowo

Klub %

Olimpia Warszawa 46%

Gwardia Warszawa 42%

Hutnik Warszawa 41%

% - procent ludności w dzielnicy, która słyszała o klubie
Z analizy wyłączono Legię Warszawa i Polonię Warszawa
Odpowiedzi na pytania:
W jakiej dzielnicy Pan(i) mieszka?
Które z poniższych warszawskich klubów piłkarskich znasz?
Bielany N=88, Żoliborz N=43, Bemowo N=94

Hutnik Warszawa jest najbardziej popularny na
północy Warszawy. Bielany i Żoliborz to dzielnice
gdzie znajomość tego klubu wacha się od 47% do
58%. Najpopularniejszym klubem Bemowa jest
Olimpia, wynika to z faktu, że klub ten działa na
sąsiadującej z Bemowem Woli.
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WARSZAWSKI KIBIC
Przeciętny warszawiak zna 6 klubów piłkarskich Stolicy. Na potrzeby analizy założyliśmy, że kibicami
są wszystkie osoby, które znają więcej niż 6 klubów. Grupa ta stanowi 37% populacji Warszawy, tj.
ponad 400 tys. osób. Warszawski Kibic to najczęściej młody (21-30 lat) mężczyzna. Najczęściej jest
dobrze wykształcony – prawie 60% z nich może pochwalić się dyplomem ukończenia studiów.
Grupa ta jest bardzo atrakcyjna dla wielu firm, pozyskanie takich osób za pomocą tradycyjnej
reklamy jest niezwykle trudne i kosztowne. Aspekt reklamowanie się do takiej grupy powinien być
jednym z najważniejszych argumentów klubów podczas rozmów ze sponsorami i inwestorami.
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JAK WSPOMÓC WARSZAWSKA PIŁKE?
Małe, warszawskie kluby borykają się często z problemami finansowymi. Nie mając
własnego stadionu i boisk treningowych kluby zmuszone są tułać się po całej
Warszawie i funkcjonować na granicy egzystencji. Przykładem klubu, który znajduje się
w trudnej sytuacji jest Iglica Warszawa.

Jest to jeden z najmłodszych klubów warszawskiej piłki – powstał
w 2013 roku a od sezonu 2017/18 występuje w rozgrywkach klasy B. Zespół Iglicy
Warszawa ma najm łodszą kadrę w całej lidze, średnia wieku piłkarzy to około 20 lat.

Klub działa całkowicie na zasadach pro publico bono, osoby prowadzące zespół traktują
swoją działalność jako misję i nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Iglica Warszawa
działa wyłącznie dzięki składkom piłkarzy, jednak to zbyt mało by utrzymać klub.

Wspomóż Iglicę Warszawa, liczy się każdy grosz!
Kontakt:

kontakt@iglicawarszawa.pl
www.facebook.com/iglicaWWA
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REKOMENDACJE DLA KLUBÓW

• Dbajcie o swoją popularność – przełoży się to bezpośrednio na kondycję klubu: popularny klub może łatwiej pozyskać

sponsorów, popleczników we władzach lokalnych czy nowych zawodników. Nawet o najmniej popularnym warszawskim klubie

słyszało 46 000 osób. Warto to wykorzystać podczas poszukiwań sponsorów lub inwestorów. Rozpoznawalność to Wasza siła.

• Dbajcie o lokalną społeczność – warszawiacy są żywo zainteresowani piłką nożną, warto zadbać o lokalną promocję rozgrywek.

Nie można poprzestać na wydarzeniu w portalach społecznościowych, warto zainwestować w plakaty czy zaproszenia.

• Dbajcie o marketing – ładna strona internetowa, dostępne materiały graficzne (np. dostępność herbu w dobrej jakości) czy

żyjące/aktualne portale społecznościowe spowodują wzrost rozpoznawalności klubu.

• Twórzcie narracje – o klubie nie świadczą tylko i wyłącznie wyniki sportowe, zainteresowanie budzą także wasze ambicje

i plany. Wykorzystajcie to.
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