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RapoRt z badania ankietowego

Słowo wStępu

Badanie zostało przygotowane we współpracy z niezależną firmą zajmującą się badaniem 
rynku w branży sportowej (Sport Analytics) i po wielu konsultacjach z otoczeniem 
zewnętrznym.

Cel badania

Celem głównym projektu jest poznanie odczuć i opinii dotyczących 
Klubu Koszykówki Włocławek w następujących obszarach:

  Frekwencja na meczach Anwilu Włocławek

  Rozrywki w dniu meczowym

  Ty jako kibic

  Usługi i Infrastruktura klubu

  Wydatki kibica

  Telewizja i internet

  Zaangażowanie społeczne klubu

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione problemy badawcze poddano je dalszemu 
uszczegółowieniu poprzez przyporządkowanie zmiennych i wskaźników, a tym samym 
opracowanie listy poszukiwanych informacji. 
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Anwil Włocławek

w telegraficznym Skrócie

KibiC w Hali Mistrzów

  Świetna atmosfera, gorący doping oraz ogólne wrażenia meczowe to trzy 
najważniejsze elementy powiązane z oglądaniem meczów Anwilu Włocławek.

  Badani kibice wysoko ocenili również bezpieczeństwo podczas meczu, ogólne 
bezpieczeństwo infrastruktury hali, dostępność oraz ceny biletów, organizację meczów 
i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci. 

  Dwie trzecie kibiców zwróciło uwagę na obraźliwy język, z którym można się zetknąć 
w trakcie spotkań koszykarskich. Należy jednak pamiętać, że emocjonalne zachowania 
werbalne są nieodłącznym elementem kibicowania.

  Najczęstszymi powodami absencji  na meczach Anwilu w Hali Mistrzów są  obowiązki 
służbowe i zobowiązania rodzinne.

  Wśród uczestników ankiety najwięcej jest tych, którzy przychodzą na mecz na 30 i 20 
minut przed rozpoczęciem spotkania.
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Media KibiCa

w telegraficznym Skrócie

  Sobota (godz. 18.00) oraz piątek (godz. 18.00) to preferowane godziny transmisji 
telewizyjnych meczów Anwilu Włocławek.

  Ponad połowa badanych wyraża chęć oglądania transmisji meczowych w Internecie. 
Najczęściej kibice oglądają mecze w domu oraz w gronie znajomych lub rodziny.

  Dla 76% kibiców oficjalna strona klubowa jest podstawowym źródłem informacji na 
temat klubu. 72% badanych deklaruje odwiedzanie klubowego profilu na portalu 
Facebook.

KibiC KibiCuje

  Blisko 34% fanów Anwilu Włocławek ma staż kibicowski zawierający się pomiędzy 
5 a 14 latami.

  Głównym powodem, dla którego większość kibiców (78%) rozpoczęło przygodę 
z Anwilem jest fakt, że to lokalny klub.

  Nie bez znaczenia był także wpływ rodziny i przyjaciół (33%), którzy zachęcili do 
przyjścia i zobaczenia jak wyglądają koszykarskie rozgrywki w Polsce. Nie mniejszym 
czynnikiem, który przyciąga na obiekty sportowe są sukcesy klubu (25%).

  Dużym uznaniem cieszą się ilość i jakość materiałów na oficjalnej stronie klubu, 
mediach społecznościowych oraz gazetce meczowej.

  Wśród akcji prospołecznych na wyróżnienie według kibiców zasługuje  rejestracja 
potencjalnych dawców szpiku DKMS oraz zbiórka książek dla małych pacjentów 
włocławskiego szpitala.
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Anwil Włocławek

metodologia

Badanie opinii kibiców Anwilu Włocławek  zostało przeprowadzone pomiędzy 10 a 17 
lipca 2017 roku. Osobom badanym zostało udostępnione narzędzie w wersji on-line. 

W badaniu wzięło udział 2817 respondentów. W ostatecznej analizie wzięto pod uwagę 
odpowiedzi 1932 kibiców i sympatyków. Zgodnie z konwencją statystyczną, usunięto 
wartości odstające (przypadkowe i nierealne). 

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie kibiców klubu Anwilu 
Włocławek. Zastosowano warstwowo-proporcjonalny dobór próby. Jednostką analizy 
w badaniu ilościowym byli kibice. Kwotami w przedmiotowym badaniu były płeć i wiek. 
Starannie dobrana próba losowa w połączeniu ze standaryzowanym kwestionariuszem 
ankiety umożliwiła trafne formułowanie wniosków o objętej badaniami zbiorowości. Dzięki 
założonej metodologii z 95% pewnością osiągamy 2% błędu statystycznego. Struktura 
populacji znana jest dzięki wcześniejszym badaniom firmy. Były one analizowane w trakcie 
uprzednich działań analityczno-statystycznych realizowanych przez Sport Analytics

Wielkość próby wyznaczono za pomocą następującego wzoru:

gdzie: 

P – oszacowana proporcja w populacji (przyjmuje się 50%)

e – błąd oszacowania

n – wielkość próby

N – wielkość populacji 

Z - wartość Z wynika z przyjętego poziomu ufności Z = 1,96.

    P (1-P)    
e2     P (1-P)
z2          N

n=
+
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kim jeSt StatyStyczny 
kibic anwilu włocławek?

Narzędzie zostało rozpropagowane wśród kibiców klubu poprzez dostępny dla wszystkich 
fanpage klubowy. Taka forma sprawdziła się w trakcie poprzednich badań kibiców innych 
klubów, zapewniając właściwy rozkład pożądanych cech demograficznych. Dodatkowo 
specyfika badanego obszaru oraz eliminacja wartości przypadkowych oraz nierealnych 
wykluczyła udział osób niezaangażowanych w problematykę klubową.

  Statystyki związane ze skutecznością ankiety internetowej

  Data otwarcia: 10/07/2017

  Data zakończenia: 17/07/2017

  Liczba wyświetleń ankiety (wszystkie): 13125

  Liczba wypełnień ankiety (wszystkie): 2817

  Stosunek wyświetlenie/wypełnienie ankiety: 21.46%

  Średni czas wypełnienia ankiety: 24:43

podStawowe dane demograficzne 
oSób biorących udział w badaniu

Najliczniej reprezentowaną grupą są osoby w okresie wczesnej dorosłości (40,07 %). Zbli-
żone wartościowo do siebie są grupy z pogranicza adolescencji oraz wczesnej dorosłości 
(18-24 lat, 16,9%) oraz pierwszego okresu środkowej dorosłości (35-44 lata, 24,8%). Grupy 
te różnią się od siebie nie tylko wartościami demograficznymi (wiek), ale też i oczekiwania-
mi wobec życia i otaczającego świata. W obydwu grupach (wczesna i środkowa dorosłość) 
zauważalne są jednak zbliżone do siebie tendencje do poszukiwania relacji z otoczeniem 
(poszukiwanie towarzystwa i przyjaźni w okresie wczesnej dorosłości oraz zaangażowania 
w budowę relacji z lokalnymi społecznościami)1

Wiek Procent ważnych

Ważne

Poniżej 18 7,0
18 do 24 16,9

25-34 40,7
35-44 24,8
45-54 6,1
55-64 3,4
65-74 1,2

Ogółem 100,0

 1 Erik Erikson, Tożsamość a cykl życia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004
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Anwil Włocławek

podStawowe dane demograficzne 
oSób biorących udział w badaniu

W grupie kibiców Anwilu dominują mężczyźni – stanowiąc ponad 80 procent ogółu. W oby-
dwu przypadkach (podział wg płci) najliczniej reprezentowane są grupy wiekowe 18-34 lata.

Płeć Procent ważnych

Ważne
Kobieta 14,9

Mężczyzna 85,1
Ogółem 100,0

Braki danych Systemowe braki danych
Ogółem

Na początek zapytaliśmy uczestników ankiety o to, które z wymienionych przez nas 
stwierdzeń najlepiej opisują ich powiązanie z klubem Anwil Włocławek. Niemal połowa 
z nich (49,60%) twierdzi, iż uczęszcza regularnie na mecze swojej ulubionej drużyny ko-
szykarskiej. Z kolei 31.68% deklaruje, że jest posiadaczem karnetu, a ponad jedna czwarta 
(26,36%) pojawia się w Hali Mistrzów okazjonalnie. Cieszyć może fakt, iż nieduży procent 
respondentów (7,51%) nie chodzi na spotkania Anwilu, ale śledzi wyniki drużyny. Oznacza 
to, że zdecydowana większość badanych częściej lub rzadziej, ale jednak wspiera klub 
z trybun hali przy Alei Chopina 8. Najmniej liczną grupę stanowią pracownicy klubu, któ-
rych jest 1,16% ogółu. 

Odpowiedź %

Jestem posiadaczem karnetu 31,68%

Jestem członkiem Stowarzyszenia Klubu Kibica H1 5,78%

Jestem związany zawodowo ze sponsorem klubu 2,43%

Pracuję w klubie 1,16%

Chodzę na mecze okazjonalnie 26,36%

Chodzę na mecze regularnie 49,60%

Nie chodzę na mecze, ale śledzę wyniki drużyny 7,51%

powiązanie z klubem
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liczba meczów na żywo

czynniki wpływające 
na nieoglądanie meczów z trybun

Wśród udzielających odpowiedzi nie było wielu, którzy nie pojawiają się na trybunach 
podczas meczów Anwilu, ale najwięcej z nich, bo blisko połowa (46,57%), tłumaczy swoje 
absencje w Hali Mistrzów obowiązkami służbowymi. Tymczasem ponad jedna czwarta 
respondentów (26,53%) ma w czasie spotkań Anwilu różnego rodzaju zobowiązania ro-
dzinne, a co piąty (20,22%) wybiera kibicowanie przed telewizorem w domowym zaciszu. 
W dalszej kolejności wymieniane są takie czynniki jak: godziny rozgrywania meczów – nie 
odpowiadają one 17,87% ankietowanych czy czas dojazdu na halę i trudności z kupie-
niem biletów (oba po 10,83%). Najmniejsze znaczenie dla fanów w tej kwestii mają ceny 
biletów (8,48%), koszty dojazdu na halę (5,05 %) oraz możliwość obejrzenia skrótu spotka-
nia w telewizji (1,62%). Świadczy to o tym, że finanse nie decydują w zbyt dużym stopniu 
o fakcie opuszczania meczów Anwilu.

Następnie chcieliśmy się dowiedzieć, ile meczów Anwilu w sezonie ankietowani oglądają 
na żywo, będąc na trybunach. Najwięcej z nich (36,18%) pojawia się na każdym spotkaniu 
we Włocławku, a 29,02% w trakcie sezonu przybywa do Hali Mistrzów na 10 i więcej spo-
tkań. Natomiast 3-9 meczów Anwilu z trybun obserwuje 26,47% odpowiadających. Wyniki 
w tym pytaniu niejako odzwierciedlają rezultaty z poprzedniego, ponieważ najmniejsze 
wartości dotyczą ludzi, którzy wspierają na żywo podopiecznych Igora Milicicia na jednym 
lub dwóch meczach w sezonie (6,59%) lub wcale (1,73%).

Odpowiedź %

Żaden 1,73%

1-2 6,59%

3-9 26,47%

10 i powyżej 29,02%

Wszystkie 36,18%
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Anwil Włocławek

czynniki wpływające 
na nieoglądanie meczów z trybun

Odpowiedź %

Cena biletów 8,48%

Czas dojazdu na halę 10,83%

Godziny rozgrywanych meczów 17,87%

Zobowiązania rodzinne 26,53%

Trudność w zakupie biletów 10,83%

Koszty dojazdu na halę 5,05%

Oglądam mecze na żywo w TV 20,22%

Oglądam skróty meczów w TV 1,62%

Obowiązki służbowe 46,57%

Inne 23,83%

liczba meczów wyjazdowych

Nie od dziś wiadomo, że tylko wąska grupa kibiców uczęszcza zarówno na mecze domo-
we swoich ulubionych drużyn, jak i wyjazdowe. Nie inaczej jest w przypadku fanów Anwi-
lu. Wszystkie spotkania na obcych halach ogląda tylko 1,27% ankietowanych, a 10 i więcej 
– 3,13%. Sytuacja lepiej się kształtuje w przypadku osób, które „zaliczają” 3-9 wyjazdów 
w trakcie sezonu, gdyż takich ludzi wśród badanych jest 18,17%. Największą grupę stano-
wią ludzie wspierających Anwil Włocławek na halach rywali 1-2 razy na sezon (39,93%), 
a 37,50% nigdy tego nie robi. 

Odpowiedź %

Żaden 37,50%

1-2 39,93%

3-9 18,17%

10 i powyżej 3,13%

Wszystkie 1,27%
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przywiązanie do anwilu

Wśród uczestników ankiety najwięcej jest osób, które chodzą na mecze Anwilu Włocławek 
od 5 do 14 lat (33,91%), czyli są to kibice z przynamniej średnim stażem. Niewiele mniej 
jest takich fanów, którzy wspierają na trybunach klub z województwa kujawsko – po-
morskiego 15-20 lat (25,23%), a także 21-25 lat (17,36%). Jest również grupa ludzi (9,61%) 
uczęszczających na spotkania Anwilu już od czasów, gdy ten grał w drugiej lidze (sezon 
1991/1992). Najniższe wartości procentowe dotyczą respondentów, którzy nigdy nie byli 
na meczu we Włocławku (0,46%) oraz mających staż krótszy niż 12 miesięcy (1,85%). 

Odpowiedź %
Mniej niż rok 1,85%

1-4 lat 11,57%
5-14 lat 33,91%

15-20 lat 25,23%
21-25 lat 17,36%
Od II ligi 9,61%

Nigdy nie byłem na meczu 0,46%

atrakcje około meczowe

Jeśli idzie o atrakcje w czasie przerw, badani najbardziej chcieliby mieć możliwość wzięcia 
udziału w różnego rodzajach konkursach rzutowych. Tą odpowiedź zaznaczyło aż 71,78% 
z całości. To pokazuje, że kibiców ekscytuje możliwość wejścia choćby na chwilę na parkiet 
i sprawdzenia swoich umiejętności. Jest to jednocześnie szansa na zdobycie jakiejś nagro-
dy. Sporą popularnością cieszą się też występy cheerleaderek, które z chęcią zobaczyłoby 
44,25% respondentów. Najsłabszy wynik w tym zestawieniu uzyskały mini-mecz koszykówki 
w wykonaniu koszykarzy TKM Włocławek, na które wskazało 31,82% odpowiadających.

Odpowiedź %

cheerleaderki 44,25%

konkursy rzutowe 71,78%

mini-mecze koszykówki koszykarzy TKM 31,82%

Inne zabawy. 12,43%
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jak to Się zaczęło…

Najczęstszym powodem, dla którego ankietowani zaczęli chodzić na mecze Anwilu był, fakt, 
że jest to ich lokalny klub – taką odpowiedź wskazało 78,36%. Dla wielu nie bez znaczenia był 
wpływ rodziny i przyjaciół (32,87%), którzy zachęcili ich do przyjścia i zobaczenia, jak wyglądają 
rozgrywki koszykarskie w Polsce. Podium tej klasyfikacji zajmuje czynnik, który przyciąga na 
obiekty sportowe bez względu na dyscyplinę, czyli sukcesy klubu (24,88%). Jako że w koszy-
kówce liczy się także widowisko i pewnego rodzaju show, prawie jedna piąta kibiców (19,10%) 
rozpoczęła swoją przygodę z Anwilem ze względu na styl prezentowany na parkiecie przez 
drużynę z Włocławka. Niewiele mniejszy procent badanych jako powód wymieniło wpływ ro-
dziców (17,48%), co może oznaczać, że w niektórych rodzinach chodzenie na pojedynki Anwilu 
przekazywane jest z pokolenia na pokolenie i staje się już powoli tradycją. Są też takie osoby 
(15,51%), które najpierw zobaczyły mecz podopiecznych Igora Milicia w telewizji i to je przeko-
nało do odwiedzenia Hali Mistrzów. Wartości jednocyfrowe w tym zestawieniu osiągnęły takie 
czynniki jak: chęć zobaczenia konkretnego koszykarza (9,84%), dobra infrastruktura hali (8,80%) 
oraz posiadanie większej ilości wolnego czasu (3,13%). Szczególnie ciekawy jest pierwsza z tych 
trzech odpowiedzi, ponieważ może ona sugerować chęć zobaczenia w akcji zarówno koszyka-
rza Anwilu, jak i zawodnika drużyny przeciwnej, którego dany kibic podziwia. 

Odpowiedź %
Wpływ rodziców 17,48%

Sukcesy Klubu 24,88%
Dobra infrastruktura hali 8,80%

Styl gry drużyny 19,10%
Chęć zobaczenia konkretnego koszykarza 9,84%

To mój lokalny Klub 78,36%
Rodzina/przyjaciele zachęcili mnie do przyjścia 32,87%

Oglądałem drużynę w TV 15,51%
Więcej czasu wolnego 3,13%

Inne 9,38%

Anwil Włocławek
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na którą jeSt mecz?

Zapytaliśmy również, jakie dni i godziny są dla fanów Anwilu Włocławek najdogodniejsze, by wy-
brać się na mecz „Rottweilerów” do Hali Mistrzów. Zdecydowanie najpopularniejszym odpowie-
dzią okazała się sobota, 18:00, którą zaznaczyło 74,07% respondentów. Na drugim miejscu znalazł 
się piątek, 18:00 z 37,27%, a na trzecim niedziela, 18:00 z 34,72%. Oprócz wyraźnej dominacji opcji 
sobotniej, można także wysnuć wniosek, że dla każdego dnia weekendu najodpowiedniejszą 
godziną jest 18:00. Tuż za podium znalazła się niedziela, 15:30, którą preferuje 28,36% ankietowa-
nych, a kolejną pozycję zajął piątek, 20:30 (23,50%). Najmniejszą grupę stanowią badani, którym 
najbardziej odpowiada poniedziałek, 18:00 – taką odpowiedź zaznaczyło 7,87% spośród ogółu. 

Odpowiedź %
Piątek, 18:00 37,27%
Piątek, 20:30 23,50%

Sobota, 15:30 20,25%
Sobota, 18:00 74,07%
Sobota, 20:30 22,69%

Niedziela 12:30 22,34%
Niedziela, 15:30 28,36%
Niedziela, 18:00 34,72%

Poniedziałek, 18:00 7,87%

przepraSzam, ile minut do meczu?

Wśród uczestników ankiety najwięcej jest tych, którzy przychodzą na mecz 30 minut przed rozpo-
częciem (32,52%) i 20 minut przed (31,94%). Kolejną grupą są ci, którzy wchodzą 10 minut przed 
rozpoczęciem spotkania (14,70%), a tacy ludzie chcą jak najszybciej zająć miejsce na krzesełku. 
W dalszej kolejności znaleźli się sympatycy klubu lubiący przyjść do Hali Mistrzów z dużym wy-
przedzeniem: 45 minut przed (9,72%) oraz godzinę przed (7,99%). Zdecydowanie najmniej jest 
przychodzących tuż przed gwizdkiem (1,62%), około dwóch godzin przed (1,04%).

Odpowiedź %
Tuż przed gwizdkiem 1,62%
Około 10 minut przed 14,70%
Około 20 minut przed 31,94%
Około 30 minut przed 32,52%
Około 45 minut przed 9,72%
Około godziny przed 7,99%
Około 2 godzin przed 1,04%
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jak na anwil to z kim?

Fani Anwilu najczęściej docierają na mecze swoich ulubieńców jadąc własnym samocho-
dem (70,49%), choć zdarza im się także wybierać spacer lub jazdę na rowerze (29,05%). 
Wartości dwucyfrowe osiągnęły w tym zestawieniu jeszcze tylko dwie opcje dotarcia na 
Aleje Chopina 8: podwożenie autem przez znajomych (19,68%) oraz jazda komunikacją 
miejską (12,85%). Ci, którzy nie są mieszkańcami Włocławka dojeżdżają pociągiem (3,59%) 
lub autobusem typu PKS (1,85%). Najmniej liczne grupy to osoby jadące autokarem jako 
zorganizowana grupa i jadący minibusem lub vanem ze znajomymi (obie po 0,46%). 

Odpowiedź %
Idę pieszo/jadę rowerem 29,05%

Podwożą mnie znajomi samochodem 19,68%
Jadę komunikacją miejską 12,85%

Jadę autokarem grupa zorganizowana 0,46%
Dojeżdżam autobusami typu PKS 1,85%

Jadę swoim autem 70,49%
Jadę minibusem/vanem ze znajomymi 0,46%

Dojeżdżam pociągiem 3,59%

środki tranSportu

Odpowiedź %
Ze znajomymi 54,75%

Z partnerką/mężem/żoną 33,56%
W pojedynkę 19,91%

Z rodziną 39,00%
Ze swoimi dziećmi 15,51%

Z dziećmi znajomych i rodzinny 2,66%
Ze współpracownikami / partnerami biznesowymi 3,47%

Ponad połowa respondentów (54,75%) najczęściej udaje się na mecze Anwilu w towarzystwie 
znajomych.  Natomiast 39% spośród wszystkim odpowiadających spędza czas podczas spo-
tkań koszykarskich w przy Alei Chopina 8 razem z rodziną. Podium tej klasyfikacji zamykają lu-
dzie, którzy zasiadają na trybunach Hali Mistrzów z partnerem życiowym lub współmałżonkiem 
(33,56%). Tymczasem 19,91% uczestników badania lubi chodzić na spotkania Anwilu w poje-
dynkę, a 15,51% zabiera ze sobą swoje dzieci, dzięki czemu jest szansa, że kolejne pokolenia 
będą pasjonowały się koszykówką we Włocławku. Zdecydowanie najmniejsze wartości pro-
centowe dotyczą ludzi wspierających „Rottweilery” z trybun wraz ze współpracownikami lub 
partnerami biznesowymi (3,47%) i z dziećmi znajomych oraz rodziny (2,66%).
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Odpowiedź %
Idę do pubu 13,66%

Idę prosto do hali 77,66%

Idę do znajomych/rodziny 13,54%

Idę do kawiarni/restauracji w pobliżu hali 3,47%

Idę do oficjalnego sklepu klubowego Anwil Fan Corner 18,87%

Idę do baru mieszczącego się w hali 10,30%

co robiSz przed meczem?

co ja będę robił tak wcześnie?

Ponad połowa badanych stwierdza, że więcej rozrywek w hali to ten element, który mógł-
by skłonić do przyjścia na mecz wcześniej. Warto by było również zjeść coś dobrego 
w komfortowych warunkach oraz usiąść na bardziej komfortowych krzesełkach.

Odpowiedź %
Lepsze bary/punkty gastronomiczne 29,40%

Lepsze jedzenie/napoje 17,13%

Tańsze jedzenie/napoje 18,06%

Więcej rozrywek w hali 51,27%

Więcej barów/punktów gastronomicznych 17,13%

Więcej rozrywek dla dzieci 16,20%

Większy wybór jedzenia/napojów 17,36%

Wygodniejsze krzesełka w Hali Mistrzów 21,53%

Inne: 6,94%

Żaden z powyższych 17,48%

Udzielający odpowiedzi przed meczem najczęściej idą prosto do hali – czyni tak 77,66% 
respondentów. Natomiast 18,87% udaje się najpierw do oficjalnego sklepu klubowego, 
by nabyć gadżety Anwilu. Niemal taki sam procent ludzi idzie przed spotkaniem „Rottwe-
ilerów” do pubu (13,66%) lub do znajomych czy rodziny (13,54%). Tuż za nimi znajdują się 
ci, którzy preferują bar mieszczący się w hali mistrza Polski z 2003 roku (10,30%). Najmniej 
badanych deklaruje, iż przed wejściem do Hali Mistrzów odwiedza kawiarnie lub restaura-
cje w pobliżu obiektu (3,47%). 
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co ja będę robił tak wcześnie?

Kibice zostali również poproszeni o ocenę poszczególnych elementów towarzyszących 
wydarzeniu sportowemu. W pierwszej kolejności oceniali w skali od 1 do 5 ich jakość, 
w drugiej w skali od 1 do 10 ich ważność. Uzyskane wyniki podzielono na dwie kategorie: 
istotnych i mniej istotnych. 

W obrębie kategorii zjawisk istotnych z punktu widzenia kibica najwyżej oceniana jest 
ogólna atmosfera w hali, przy jednocześnie najwyższej istotności.

Wydarzenie sportowe
 na stadionie

– grupa zjawisk istotnych

Istotność 
(średnia z zakresu 1-10)

Ocena 
(średnia z zakresu 1-5)

Atmosfera 9,46 4,84

Ogólne wrażenia meczowe 9,32 4,63

Widoczność boiska z trybun 9,00 4,58

Czystość 7,95 4,27

Toalety 7,49 4,2

Cheerleaders Anwil Dance Team 6,72 3,85

Maskotka ROTI 6,63 4,23

W obrębie grupy elementów o mniejszym poziomie istotności niskie oceny uzyskują usługi 
cateringowe. Najwyższe noty w tym podziale uzyskują miejsca dla niepełnosprawnych.

Wydarzenie sportowe 
na stadionie– grupa 

zjawisk mniej istotnych

Istotność 
(średnia z zakresu 1-10)

Ocena 
(średnia z zakresu 1-5)

Miejsca dla niepełnosprawnych 5,73 4,87

Sektor rodzinny 5,61 4,71

Dostęp do jedzenia napojów 5,07 3,44

Ceny jedzenia napojów 4,83 3,51

Jakość i wybór jedzenia napojów 4,75 3,75
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bezpieczeńStwo w dniu meczowym

Badani kibice najwyżej ocenili bezpieczeństwo kibica podczas meczu oraz ogólne bezpie-
czeństwo infrastruktury hali. Jest to również najistotniejsza, zdaniem respondentów, kategoria.

Bezpieczeństwo
 – grupa zjawisk istotnych

Istotność (średnia 
z zakresu 1-10)

Ocena (średnia 
z zakresu 1-5)

Bezpieczenstwo kibica podczas meczu 8,82 4,36

Ogolne bezpieczenstwo infrastruktury hali 8,59 4,31

Zachowanie ludzi wokol Ciebie 8,27 4,11

Zabezpieczenie przez stewardow 7,86 4,07

Ceny jedzenia napojów 4,83 3,51

Jakość i wybór jedzenia napojów 4,75 3,75

Prawie dwie trzecie kibiców zwróciło uwagę na obraźliwy język, z którym można zetknąć 
się w trakcie spotkań koszykarskich. Należy jednak pamiętać, że emocjonalne zachowania 
werbalne stanowią element konwencji kibicowania. Co ważne niewiele mniej niż jedna 
na dwadzieścia pięć osób spotkała się z dyskryminacją na tle płciowym. Jedna czwarta 
spotkała się z dyskryminacją rasową.

Odpowiedź %
Bójki 14,81%

Dyskryminacja orientacji seksualnych 9,38%
Rasistowskie zachowania 21,99%

Język/hasła, które postrzegasz jako obraźliwe 60,42%
Dyskryminacja płci 3,94%

Żadne z powyższych 34,38%

W przypadku kategorii „Kontakt kibiców z klubem” oraz „Sprzedaż biletów” oceniane 
obszary podzielono na mniej i bardziej istotne i w każdej z tych kategorii wyróżniono 
zjawiska najwyżej i najniżej oceniane..

uSługi i infraStruktura klubu

ty jako kibic
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W grupie mniej istotnych ocenianych zjawisk w kategorii  „Kontakt kibiców z klubem”  najniżej 
oceniane są informacje o rozwiązaniach dla osób niepełnosprawnych oraz informacje o meczach 
w mieście. Najwyżej zaś atrakcyjność treści na klubowym profilu na Twitterze oraz informacje 
o zaangażowaniu się klubu w akcje prospołeczne.

kontakt kibiców z klubem

Kontakt kibiców z klubem
 – grupa zjawisk istotnych

Istotność (średnia 
z zakresu 1-10)

Ocena (średnia 
z zakresu 1-5)

 Konkursy i atrakcje okolomeczowe 7.6 3,68

 Informacje o meczach w mieście 7.45 3,44

 Informacje o zaangażowaniu się klubu 
w akcje prospołeczne 7.29 4,09

 Szybkość nawiązania kontaktu z klubem poprzez media 
społecznościowe 7.26 4,02

 Atrakcyjność treści na klubowym profilu 
na Twitterze 6.99 4,12

 Szybkość nawiązania kontaktu z klubem mailowo 6.55 3,67

 Atrakcyjność treści na klubowym profilu 
na Instagramie 6.55 3,99

 Łatwość nawiązania kontaktu telefonicznego 6.43 3,60

 Informacje o rozwiązaniach dla osób niepełnosprawnych 5.99 3,45

Kontakt kibiców z klubem
 – grupa zjawisk istotnych

Istotność (średnia 
z zakresu 1-10)

Ocena (średnia 
z zakresu 1-5)

Jakość materiałów na stronie oficjalnej internetowej klubu 8.21 4,00

 Ilość materiałów na stronie internetowej klubu 8.11 3,73

 Oferty dla kibiców, zniżki itp. 7.99 3,11

 Atrakcyjność treści w czasopiśmie meczowym Anwil TEAM 7.9 4,27

 Filmy promocyjne 7.8 3,94

 Nastawienie pracowników klubu do kibiców kontaktujących 
się z nimi 7.71 3,72

 Atrakcyjność treści na klubowym profilu na FB 7.71 4,10

 Reklama wydarzeń 7.65 3,78

W obrębie najważniejszych ocenianych zjawisk w kategorii „Kontakt kibiców z klubem” najniżej oce-
niana jest jakość ofert dla kibiców (zniżki). Oceny najwyższe uzyskują: treści w czasopiśmie meczo-
wym, na klubowym profilu na FB oraz jakość materiałów na stronie oficjalnej www. Oceny przecięt-
ne – aczkolwiek wciąż powyżej średniej z ocenianego zakresu uzyskują ilość materiałów na stronie 
internetowej klubu, reklama wydarzeń oraz nastawienie pracowników w procesie obsługi klienta.
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Łatwość zakupu biletów na mecze 
rozgrywane u siebie

Łatwość pozyskiwania informacji                    
o biletach na mecze rozgrywane u siebie

Ceny biletów na mecze rundy zasadniczej

Ceny biletów na mecze rundy play off

Ceny karnetów na cały sezon

Ulgi dla dzieci

Ulgi dla kobiet

Ulgi dla studentów

Ulgi dla grup zorganizowanych

Ulgi dla seniorów

Sprzedaż biletów

W grupie istotnych ocenianych zjawisk w kategorii  „Sprzedaż biletów”  najmniej istotne są 
dla kibiców ulgi dla seniorów, dla grup zorganizowanych oraz studentów. Najważniejsze 
za to jest łatwość zakupu biletu na mecz u siebie oraz pozyskanie informacji o tejże 
sprzedaży.

8,23 %

7,99 %

7,86 %

7,79 %

7,48 %

6,72 %

6,3 %

5,93 %

5,77 %

5,65 %
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W kategorii „Klubowe zaangażowanie w działania społeczne” praktycznie wszystkie oce-
niane działalności otrzymały wysokie noty. Wyróżnić jednak wypada akcje z DKMS oraz 
zbiórkę książek dla pacjentów włocławskiego szpitala. Najniższą istotność oraz ocenę 
otrzymało prowadzenie zajęć sportowych przez koszykarzy w szkołach.

klubowe zaangażowanie 
w działania Społeczne

Klubowe zaangażowanie 
w działania społeczne

– grupa zjawisk istotnych

Istotność (średnia 
z zakresu 1-10)

Ocena (średnia 
z zakresu 1-5)

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku DKMS 8.35 4,59

Zbiorka książek dla małych pacjentów 
włocławskiego szpitala 8.34 4,57

Odwiedziny koszykarzy w Domach Dziecka 8.31 4,42

Szlachetna Paczka Anwilu Włocławek 8.28 4,54

Licytacje koszulek i gadżetów na Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy 8.24 4,50

Zbiorka karmy dla zwierząt z włocławskiego 
schroniska 8.15 4,55

Prowadzenie zajęć sportowych przez 
koszykarzy w szkołach 7.95 4,24
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wydatki kibica

Zdecydowana większość kibiców w hali nie wydaje jednorazowo więcej niż 10 PLN. 
Niemalże co druga osoba nie kupuje również w ciągu sezonu ani jednego produktu ze 
sklepu klubowego.

Słodycze/przekąski np. chipsy %
0 - 10 zł 81,83%

11 - 20 zł 12,50%
21 - 30 zł 3,70%

więcej niż 30 złotych 1,97%

Inne posiłki %
0 - 10 zł 88,31%

11 - 20 zł 8,80%
21 - 30 zł 2,08%

więcej niż 30 złotych 0,81%

Napoje bezalkoholowe %
0 - 10 zł 83,45%

11 - 20 zł 14,93%
21 - 30 zł 1,39%

więcej niż 30 złotych 0,23%

Alkohol %
0 - 10 zł 89,93%

11 - 20 zł 6,83%
21 - 30 zł 1,97%

więcej niż 30 złotych 1,27%

Gadżety klubowe %
0 - 10 zł 54,98%

11 - 20 zł 17,01%
21 - 30 zł 11,81%

więcej niż 30 złotych 16,20%
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wydatki w ciągu całego Sezonu

Koszulka meczowa %

Nie kupuję 41,67%

Nie więcej niż 50 złotych 20,49%

51 - 150 złotych 29,17%

151 - 300 złotych 7,18%

więcej niż 300 złotych 1,50%

Odzież dla dorosłych oprócz strojów meczowych %

Nie kupuję 46,88%

Nie więcej niż 50 złotych 20,49%

51 - 150 złotych 27,55%

151 - 300 złotych 4,28%

więcej niż 300 złotych 0,81%

Produkty dla dzieci oprócz strojów meczowych %

Nie kupuję 65,39%

Nie więcej niż 50 złotych 19,21%

51 - 150 złotych 13,66%

151 - 300 złotych 1,39%

więcej niż 300 złotych 0,35%
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telewizja i internet

Ponad połowa badanych wyraża chęć oglądania transmisji meczowych w internecie. Co 
czwarty nie jest zainteresowany taką propozycją. Tylko jedna na trzydzieści trzy osoby nie 
ogląda meczów Polskiej Ligi Koszykówki w Telewizji

Czy chętnie oglądałbyś spotkania 
transmitowane tylko w Internecie? %

Zdecydowanie nie 10,53%
Raczej nie 17,48%

Nie wiem, trudno powiedzieć 15,51%
Raczej tak 28,94%

Zdecydowanie tak 27,55%

Czy oglądasz mecze Polskiej Ligi Koszykówki w TV? %
Tak, ale tylko mecze mojego klubu 29,28%

Tak, mecze różnych klubów 67,71%
Nie 3,01%

Najdogodniejszą porą, w której kibic Anwilu chciałby obejrzeć mecz jest sobota i niedziela 
o godzinie 18:00. Zdecydowana większość badanych mecze transmitowane w TV ogląda 
w domu lub u znajomego/rodziny (odpowiednio 95% i 40%). Na mecz do pubu wybiera 
się niewiele co dziewiąty sympatyk Anwilu Włocławek.

Odpowiedź %
Piątek, 18:00 40,63%
Piątek, 20:30 42,94%

Sobota, 15:30 20,14%
Sobota, 18:00 63,54%
Sobota, 20:30 40,39%

Niedziela, 12:30 30,79%
Niedziela, 15:30 33,91%
Niedziela, 18:00 55,21%

Poniedziałek, 18:00 24,88%
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telewizja i internet

Odpowiedź %
W domu 94,68%

U znajomego/rodziny 40,05%
W pubie 11,11%

W obrębie hali 0,93%
Nie oglądam meczów na żywo w TV 1,16%

Prawie trzech na czterech (72%) badanych częściej niż raz dziennie poszukuje informacji na 
temat koszykówki. Ponad połowa raz i więcej niż raz dziennie odwiedza stronę internetową 
Anwilu w celu pozyskania aktualnych informacji z klubu. Najczęściej odwiedzanym porta-
lem internetowym jest oficjalna strona klubowa. W dalszej kolejności oficjalny profil klubu na 
portalu społecznościowym Facebook. Trzecim medium są inne strony internetowe. Odwie-
dza je 43,11% kibiców. Mniejsze znaczenie zdają się mieć: Twitter oraz Instagram. 

Jak często korzystasz z Internetu w celu pozyskania
 informacji na temat koszykówki? %

Więcej niż raz dziennie 71,96%
Raz dziennie 14,02%

2 do 3 razy w tygodniu 10,66%
Raz w tygodniu 2,90%

Raz w miesiącu albo rzadziej 0,46%
Nigdy 0,00%

Jak często odwiedzasz stronę internetową 
Anwilu Włocławek w celu pozyskania informacji? %

Więcej niż raz dziennie 29,78%
Raz dziennie 23,06%

2 do 3 razy w tygodniu 26,65%
Raz w tygodniu 11,94%

Raz w miesiącu albo rzadziej 7,76%
Nigdy 0,81%
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Jakie strony internetowe odwiedzasz najczęściej 
w celu pozyskania informacji na temat swojego klubu? %

Oficjalna strona klubu 76,25%
Facebook 72,42%

Twitter 38,82%
Instagram 20,28%

Inne strony internetowe 43,11%
Portale internetowe gazet 19,00%

Inne 6,95%

Dla zdecydowanej większości kibiców Anwilu najistotniejszymi informacjami, których szu-
kają w mediach związanych z klubem są newsy z klubu (95,5%). W dalszej kolejności dla 
sympatyków klubu ważne są tabele ligowe oraz skróty meczowe. 

Jakiego rodzaju informacje, usługi związane z Twoim 
klubem są dla Ciebie ważne, interesujące? %

Newsy. bieżące informacje z klubu 95.48%
Tabela ligowa/statystyki meczowe 68.37%

Skróty meczowe video 67.79%
Informacje o biletach/zakup biletów 54.46%

Unikatowe filmy i zdjęcia z kulis na mediach społecznościowych 52.26%
Sprawozdania/artykuły prasowe z meczów 43.68%

Zakup produktów klubowych 30.48%
Relacje tekstowe z meczu w formie live minuta po minucie 28.62%

Materiały archiwalne 28.39%
Inne. 2.90%

Żadne z powyższych 0.23%

telewizja i internet
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zaangażowanie Społeczne klubu

Dla prawie dwóch trzecich spośród badanych kibiców koszykarze klubu odgrywają ważną 
rolę w kształtowaniu wzorcowych postaw w lokalnej społeczności. Jeszcze więcej osób 
jest zainteresowanych aktywnością klubu w społeczności lokalnej.

Koszykarze mojego klubu odgrywają ważną rolę w 
kształtowaniu wzorcowych postaw w lokalnej społeczności % Liczba

Absolutnie się nie zgadzam 2,78% 24

Nie zgadzam się 7,42% 64

Nie mam opinii 23,52% 203

Zgadzam się 49,83% 430

W pełni zgadzam się 16,45% 142

Jak bardzo zainteresowany jesteś aktywnością 
klubu w społeczności lokalnej? %

Bardzo zainteresowany 23,75%
Jestem zainteresowany 52,49%

Niespecjalnie zainteresowany 16,92%
Zdecydowanie się nie interesuję 2,43%

Nie wiem 4,40%
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