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Gracz – nowy typ nabywcy usług sportowo-rekreacyjnych

Streszczenie

W pracy będącej studium przypadku przedstawiono specyfikę branży usług 
sportowo-rekreacyjnych oraz znaczenie zarządzania relacjami z klientem w tego 
typu usługach. Przybliżona została koncepcja zastosowania grywalizacji w mar-
ketingowej działalności sportowo-rekreacyjnej, podjęto również próbę stworzenia 
typologii nabywców tego typu usług. Wskazano przykłady stosowania działań 
grywalizujących w usługach sportowo-rekreacyjnych, m.in. przykład sieci klubów 
fitness dla kobiet. W pracy założono, że zastosowanie elementów gier i grywali-
zacji może być nie tylko narzędziem budowania relacji z klientami, ale także spo-
sobem na zmiany postaw potencjalnych nabywców z pasywnych na aktywnych 
ruchowo. We współczesnym świecie sport i rekreacja są wyznacznikami zdrowego, 
aktywnego i nowoczesnego trybu życia. Coraz więcej Polaków jest tego świado-
mych i chętnie podejmuje grę o swoje zdrowie.

Słowa kluczowe: marketing, usługi sportowo-rekreacyjne, grywalizacja, nabywca 
usług.
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Wstęp

Współczesny nabywca jest nieustannie poddawany działaniu różnorodnych narzędzi 
marketingowych. Między innymi, dzięki takim doświadczeniom, jest coraz lepiej wyedu-
kowany i świadomy swoich potrzeb. Współcześni nabywcy są wymagający i starannie do-
bierają oferty zaspokajające ich potrzeby. Wykorzystują do tego zdobycze nowoczesnych 
technologii, korzystają nie tylko z Internetu, mediów społecznościowych, ale są również 
aktywnymi użytkownikami aplikacji, narzędzi i usług zaprojektowanych dla użytkowników 
smartfonów, tabletów i innych przenośnych urządzeń. Co więcej, współczesny nabywca, jak 
pokazują badania, kocha gry. Najczęściej preferowane są gry on-line w sieci. Według TNS 
OBOP, w 2012 roku „aż 77% polskich internautów deklarowało, że grało kiedykolwiek 
w gry on-line, zaś jedna piąta z nich grała w sieci częściej niż raz dziennie” (Szewczyk 
2015). Rok później, w 2013 roku, według badań przeprowadzonych przez panel Research.
NK i zaprezentowanych na Game Industrial Trends, liczba graczy wzrosła do 85% (Raport 
Game Industry Trends 2013). Idąc dalej, w 2012 roku ukazał się raport o budowaniu lojal-
ności – Loyalty Business Overview 2012. Zaprezentowano w nim sprawdzone oraz nowa-
torskie narzędzia budowania lojalności – karty, newslettery, aplikacje mobilne, geolokali-
zację i grywalizację. Grywalizacja jako jedno z najnowszych odkryć marketingu jest coraz 
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powszechniej wykorzystywana w wielu branżach w celu budowania lojalności i co za tym 
idzie zarządzania relacjami z klientem.

Celem pracy jest przedstawienie koncepcji grywalizacji i możliwości jej zastosowania 
w usługowej działalności przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych z uwzględnieniem roli 
nabywcy. Z uwagi na rozległość poruszanej tematyki, w pracy skupiono się jedynie na za-
sygnalizowaniu problematyki i wskazaniu na potrzebę dalszych badań nad zastosowaniem 
grywalizacji w usługowej działalności przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych.

Usługi sportowo-rekreacyjne

„Przekonanie o prozdrowotnym stylu życia w naszym kraju systematycznie wzrasta. 
Odsetek badanych dostrzegających symptomy dbałości o zdrowie zwiększył się w ostatnich 
pięciu latach o 18 punktów, a w porównaniu z rokiem 1993 aż o 32 punkty. Jednocześnie wy-
raźnie maleje odsetek tych, którzy uważają, że zdrowy styl życia nie jest w Polsce popularny 
(od 1993 roku spadek o 22 punkty)” (Polacy o swoim zdrowiu… 2012). Według danych 
GUS, „prawie połowa Polaków (45,9%) w 2012 roku podejmowała zajęcia sportowo-re-
kreacyjne. Wyniki pokazują, że w stosunku do roku 2008 odsetek osób aktywnych wzrósł 
o 8,4 p.p. Największy skok odnotowano wśród osób najmłodszych, tzn. wśród 5-9-latków. 
Tam odsetek podejmujących zajęcia sportowo-rekreacyjne (69,4% w 2012 r.) zwiększył się 
o 15,3 p.p. (54,1 w 2008 r.). We wszystkich grupach wiekowych odnotowano zwiększe-
nie uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych między 2008 a 2012 r. co świadczy 
o wzroście aktywności sportowej w coraz młodszych rocznikach Polaków” (Uczestnictwo 
Polaków… 2013). 

Wykres 1 
Najpopularniejsze formy aktywności fizycznej

Źródło: Aktywność sportowa Polaków (2015).
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We współczesnym świecie sport i rekreacja są wyznacznikami zdrowego, aktywnego 
i nowoczesnego trybu życia. Jak pokazują wyniki badań, zmiany, które nastąpiły na polskim 
rynku usług sportowo-rekreacyjnych są zauważalne i świadczą niewątpliwe o ogromnym 
potencjale tej branży. „Wśród aktywnych fizycznie Polaków zmianie ulega sposób kon-
sumpcji i formy aktywności fizycznej, pod tym względem zmierzamy w kierunku wzor-
ców zachodnich. Dostrzegają to m.in. międzynarodowe sieci klubów fitness, coraz chętniej 
wchodząc na polski rynek, który według nich ma jedne z najlepszych perspektyw rozwoju 
w Europie” (Aktywność sportowa Polaków 2015).

Mimo tak optymistycznych prognoz polskie przedsiębiorstwa sportowo-rekreacyjne na-
dal funkcjonują na bardzo rozdrobnionym rynku. Do najważniejszych trendów, które deter-
minują ich funkcjonowanie należą:
 - czynniki demograficzne, np. spadek liczby urodzin, starzenie się społeczeństwa, procesy 

migracyjne oraz wzrastająca liczba niewielkich gospodarstw domowych (np. singli);
 - czynniki społeczno-ekonomiczne, płeć, wiek, wykształcenie i status zawodowy;
 - styl i jakość życia, w tym mobilność społeczeństwa, skracanie czasu pracy, co powoduje 

pojawienie się czasu wolnego i możliwości jego wykorzystania, emancypacja kobiet, 
zmiany w modelach rodziny (częściej spotykany model rodziny 2+1, 2+0, 1+1);

 - świadomość i edukacja, zwiększająca się liczba osób posiadających wszechstronne 
wykształcenie na poziomie wyższym i średnim;

 - rozwój technologiczny, innowacyjność w wielu dziedzinach;
 - globalizacja, w tym zjawisko konsumpcjonizmu;
 - inne (Lubowiecki-Vikuk, Paczyńska-Jędrycka 2010, s. 5).

Warto też wspomnieć, że polskie przedsiębiorstwa świadczące usługi sportowo-rekre-
acyjne, mimo że nastąpiła duża zmiana postaw nabywców, czekają jeszcze duże zmiany. 
Marketerzy ciągle poszukują narzędzi, które pozwolą nie tylko odpowiednio skonstruować 
ofertę i wybrać sposoby komunikowania się z rynkiem. Ważne jest też skonstruowanie takie-
go programu marketingowego, by przyciągnąć klientów, spowodować by zostali i związali 
się z firmą na dłużej, uświadamiając jak wiele mogą zyskać będąc aktywnymi fizycznie. 
Niestety wiele klasycznych narzędzi stosowanych w marketingu, w tym w marketingu re-
lacyjnym (z ang. relationshop marketing) jest już nieaktualnych albo mało atrakcyjnych 
dla klientów. Interesującym rozwiązaniem dla marketerów branży sportowo-rekreacyjnej 
okazuje się być grywalizacja, co przedstawiono w dalszej części pracy.

Grywalizacja

Dość powszechna jest definicja przytaczana przez P. Tkaczyka (2012, s. 10), która mówi, 
że grywalizacją jest przeniesienie mechanizmów znanych z gier do rzeczywistego świata, 
aby zmienić ludzkie zachowania, Warto w tym miejscu przedstawić kilka innych, ale bardzo 
trafnych definicji tej koncepcji.

„Grywalizacja bywa definiowana jako proces wzbogacenia usługi widocznym i jawnym 
elementem (motywacyjnym), za pomocą którego wywołuje się zmiany w celu wywołania 
doświadczenia grania i dalszych konsekwencji behawioralnych” (Woźniak 2015, s. 12). 
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„Grywalizacja, według dość powszechnie akceptowanej naukowej definicji, to „użycie kon-
strukcyjnych elementów gry w pozagrowych kontekstach” (Balcerak 2015, s. 38). 

„Na podstawie analizy udanych projektów opartych na gryfikacji określono 3 filary, któ-
re są gwarancją sukcesu, czyli silnego i długotrwałego zaangażowania uczestników: 
 - Fun – rozumiany w tym wypadku jako zadowolenie, niekoniecznie musi ono wiązać się 

z czymś śmiesznym. W najprostszym ujęciu to chwilowa rozrywka dostarczająca uczu-
cia przyjemności. 

 - Friends – możliwość zabawy w ramach wspólnoty, zapraszania do niej znajomych, po-
znawania nowych osób, kooperacji lub rywalizacji. Zaspokojenie ludzkiej potrzeby na-
wiązywania i podtrzymywania więzi z innymi ludźmi oraz poczucia przynależności to 
klucz do sukcesu social games, ale też projektów opartych na crowdsourcingu.

 - Feedback – otrzymywanie przez uczestników szybkiej informacji zwrotnej na temat 
swoich działań” (Starzyński 2015).
W grywalizacji najważniejszymi elementami wpływającymi na motywację uczestników 

oraz składającymi się na strukturę gry są: 
 - Nagrody. Mają one najczęściej postać punktów, choć zalecane jest, aby formę nagród 

dostosowywać do fabuły gry oraz opowiadanej historii. 
 - Informację zwrotną, dzięki której gracz w sposób jasny i natychmiastowy jest informo-

wany o swoich osiągnięciach (czasem w zestawieniu z wynikami innych). 
 - Statusy i poziomy. Poziomy warunkują stały stopień zainteresowania grą, a przejście 

z jednego poziomu na kolejny stanowi cel sam w sobie. Osiągnięcie konkretnych po-
ziomów widoczne jest w statusie gracza, który to z kolei dla niektórych osób może być 
ogromnym motywatorem w realizowaniu kolejnych zadań. 

 - Osiągnięcia i wyzwania, które nie pozwalają „oderwać” się od gry i których osiągnięcie 
przybliża gracza do ukończenia kolejnego poziomu gry. Dzięki przezwyciężeniu trudno-
ści gracz uzyskuje poczucie satysfakcji i równoczesną chęć rozwiązywania następnego 
zadania. Należy dbać o ciągłe zapewnianie nowych i zróżnicowanych wyzwań, które 
angażować będą gracza i stale skupiać jego uwagę. 

 - Tabelę wyników. Możliwość porównywania swoich rezultatów z wynikami innych gra-
czy sprzyja chęci konkurowania i pokonywania innych. 

 - Wirtualne dobra i miejsca, dzięki którym użytkownik będzie mógł wyrazić siebie i na-
wiązywać relacje z innymi graczami. Tu również wymienić można wirtualne prezenty 
lub inne mechanizmy wspierające altruizm i pomaganie innym (Jaskowska 2012). Do 
najważniejszych obszarów, w których podejmowane są próby zastosowania grywalizacji 
można zaliczyć: sprzedaż, edukację i szkolenia, promocję marki, promocję produktu, 
rekrutację, administrację i zarządzanie.

Koncepcja klubów dla kobiet

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono badanie w jednym z klu-
bów fitness dla kobiet należącym do sieci Mrs. Sporty (badany klub jest zlokalizowany 
w Częstochowie). Początek działalności tego przedsiębiorstwa datowany jest na 2003 rok. 
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W trakcie ćwiczeń nabywcy usług są pod stałą opieką instruktorek (80% personelu sieci 
Mrs. Sporty to kobiety). Ponadto ćwiczące panie motywowane są do regularnych ćwiczeń 
poprzez cykliczne pomiary masy ciała, ciśnienia krwi, obwodów poszczególnych części ciała. 

Typologia graczy

Według R. Bartle’a, autora publikacji pt. Games People Play, profesora Uniwersytetu 
Essex, gracze oczekują od wirtualnego świata gier następujących korzyści:

Pierwszy klub fitness powstał w Niemczech. Dzisiaj Mrs. Sporty to ponad 550 klubów  
w 7 krajach (w większości działają na zasadzie umów franczyzowych). Twarzą i współtwór-
czynią marki została znana niemiecka tenisistka Steffi Graf. W Polsce sieć jest obecna od 
2011 roku, (pierwszym klubem Mrs. Sporty był klub w Częstochowie, a jego właścicielką 
jest Magdalena Ociepa-Grey). Warto dodać, że koncepcja klubu wielokrotnie otrzymała ty-
tuł najlepszego systemu franczyzowego Franchise Award w Niemczech. Koncepcja klubów 
polega na zaoferowaniu kompleksowej usługi, w której skład wchodzi trening obwodowy, 
program żywienia, indywidualna opieka trenera (por. rysunek 1). 30-minutowy trening ob-
wodowy opracował Instytut Prewencji i Opieki Rekonwalescencyjnej z Kolonii. Angażuje 
on wszystkie najważniejsze grupy mięśniowe, poprawiając wytrzymałość i koordynację. 

Rysunek 1
Koncepcja treningu w klubach sieci Mrs. Sporty

Źródło: http://www.mrssporty.pl/ [dostęp: 21.11.2015).
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 - odkrywanie świata – jest istotne dla tych, którzy lubią zwiedzać wirtualny świat i pozna-
wać rządzące w nim prawa;

 - osiągnięcia wewnątrz gry – jest to ważne dla tych, którzy konsekwentnie realizują cele 
wyznaczone przez grę i chcą grać jak najlepiej;

 - nawiązanie kontaktu z innymi – kluczowe dla lubiących kontakty, konwersacje, które 
można przenieść potem do rzeczywistości;

 - wywieranie wpływu na innych – ważne dla tych, którzy lubią chaos, wyzywają innych 
na pojedynki, okradają i zabijają.
W ten sposób zdefiniowane motywy zachowań graczy w wirtualnym świecie gier po-

zwoliły na określenie czterech podstawowych typów graczy:
1. Odkrywcy (explorers) – zbierają doświadczenia, zwiedzają świat gry, chcą go maksy-

malnie poznać. 
2. Rekordziści (archivers) – zbierają punkty, lubią gry z tabelami wyników i poziomami.
3. Społecznicy (socialisers) – zbierają doświadczenia towarzyskie, gra stanowi dla nich 

wstęp do długotrwałych interakcji społecznych. Liczą się dla nich inni gracze, sama gra 
to tło dla nawiązania interesujących znajomości.

4. Zabójcy (killers) – interesuje ich przegrana innych graczy. Grają by zdobyć władzę nad 
innymi (Tkaczyk 2012, s. 78).

Przy projektowaniu akcji (konkursu, gry, eventu) z elementami grywalizującymi celem 
nakłonienia uczestników do jeszcze większego wysiłku należy wziąć pod uwagę motywację 
graczy. Jak wynika z obserwacji, najważniejszą motywację dla nabywców usług sportowo-
-rekreacyjnych w klubie Mrs. Sporty stanowiły elementy prozdrowotne, estetyczne i towa-
rzyskie. Stąd też projektując program grywalizacji można przyjąć, że w badanym klubie 
występują trzy typy graczy:
 - Piękna sylwetka – osoby nastawione na poprawę swojego wyglądu, spalenie kalorii, 

zrzucenie zbędnych kilogramów;
 - Zdrowa kondycja – osoby nastawione na poprawę wydolności swojego organizmu, po-

prawę samopoczucia, eliminację zmian zwyrodnieniowych;
 - Towarzyski krąg – osoby nastawione na zawieranie relacji społecznych, kontakty towa-

rzyskie.
W dotychczas stosowanych akcjach z elementami grywalizacji (np. z okazji urodzin sieci 

Mrs. Sporty – akcja pt. Do tortu, gotowi, start w 2015 roku) stosowano działania motywu-
jące wszystkie trzy typy graczy. 

Grywalizacja w usługach sportowo-rekreacyjnych  
na przykładzie klubu fitness dla kobiet

Menadżerowie klubów sieci Mrs. Sporty w wielu obszarach posiadają swobodę w po-
dejmowaniu działań aktywizujących klientki. Organizują eventy, spotkania, akcje promo-
cyjne. Jak wspomniano wcześniej, na potrzeby pracy w klubie Mrs. Sporty w Częstochowie 
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przeprowadzono badanie metodą obserwacji oraz wywiad z menadżerem klubu. Przedmiotem 
obserwacji były: 
 - działania marketingowe,
 - elementy grywalizujące,
 - motywacja i zachowania nabywców,
 - standardy obsługi klienta. 

Na podstawie obserwacji działalności przedsiębiorstw świadczących usługi sportowo-
-rekreacyjne, można wyróżnić działania grywalizujące oparte na trzech obszarach: obecno-
ści na zajęciach sportowo-rekreacyjnych, aktywności na zajęciach, osiągnięć i rezultatów. 

W ramach tych filarów w badanym klubie można wyróżnić następujące działania służące 
zarządzaniu relacjami z nabywcą:
 - każda klubowiczka po przyprowadzeniu do klubu nowej osoby otrzymuje miesiąc dar-

mowych treningów; warunkiem jest podpisanie przez nową osobę umowy członkowskiej 
na przynajmniej 6 miesięcy;

 - każda nowa klubowiczka otrzymuje trzy karnety na jednorazowe wejścia dla swoich 
koleżanek, które będą mogły wypróbować koncepcję treningu w klubie i być może stać 
się nowymi klientkami sieci;

 - w klubie sieci Mrs. Sporty poza zajęciami treningowymi organizowane są dodatkowe 
spotkania, których inicjatorkami mogą być klubowiczki, np. aktywne wieczory panień-
skie, spotkania koleżeńskie z treningiem w tle, nie przewidziano jednak za taką aktyw-
ność dodatkowych nagród;

 - w klubach Mrs. Sporty trenerki tworzą odpowiednią atmosferę i przekazują informacje 
o trybie życia, diecie i ćwiczeniach tak, by zmotywować klientki do odwiedzania klubu 
przynajmniej 3 razy w tygodniu;

 - ocena efektów ćwiczeń w klubach Mrs. Sporty odbywa się cyklicznie raz w miesiącu 
(w praktyce co 5-6 tygodni), dodatkowo każda pani, która zrzuciła dodatkowe kilogramy 
bierze udział w konkursie na Klubowiczkę Miesiąca. Wyniki konkursu publikowane są 
na stronie internetowej klubu oraz w mediach społeczościowych, w tym przypadku na 
fan page klubu na Facebooku;

 - kluby sieci Mrs. Sporty organizują cyklicznie spotkania z dietetykami (tzw. wieczorki 
żywieniowe), zajęcia poza klubem, np. trening Nordic Walking prowadzony przez tre-
nerki klubu lub dodatkowe zajęcia tzw. Power Trening, Zumba, Power Circle;

 - w sieci klubów Mrs. Sporty wyniki dotyczące efektów treningów oraz realizacji zało-
żonych przez klubowiczki celów treningowych upubliczniane są na tablicy w klubie 
oraz w mediach społecznościowych na fan page klubu na Facebooku (wyniki konkursu 
Klubowiczka Miesiąca);

 - każda kobieta będąca klientką sieci klubów Mrs. Sporty pozostaje pod indywidualną 
opieką instruktora, przeprowadzany jest wywiad na temat jej stanu zdrowia, możliwości, 
a w razie dłuższej absencji na zajęciach instruktorki kontaktują się telefonicznie przypo-
minając i motywując klientki do kolejnej wizyty i treningu. 
Sieć od niedawna proponuje swoim nabywcom gry motywacyjne z elementami gier 

(gra w pionki, czy wcześniej wspomniana gra z tortem). Ponadto sieć Mrs. Sporty kilka 
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razy w roku organizuje akcje promocyjne służące pozyskaniu nowych nabywców. Wśród 
aktualnych klientek zaobserwowano duże zainteresowanie wszystkimi instrumentami 
motywującymi i wywołującymi sportową rywalizację. Uczestniczki zajęć chętnie biorą 
udział w grach, angażują się w działania pozatreningowe, tworzy się społeczność klubu. Jak 
widać, grywalizacja jest interesującym trendem, jednak dopiero prawidłowa jej implemen-
tacja może dać oczekiwane efekty.

Podsumowanie

„Gry komputerowe to nie tylko biznes wart miliardy dolarów, ale ważny czynnik kształ-
tujący zachowania społeczne” (Strużyna, Kania 2015, s. 49). Tego kierunku rozwoju nie 
można bagatelizować, bowiem gry są dzisiaj stosowane i rozwijane w wielu obszarach. 
Należy poszukiwać rozwiązań, które pozwolą marketerom lepiej zarządzać relacjami z na-
bywcami, a samym nabywcom dobrze się bawić, integrować, rozwijać i wzbogacać swo-
ją wiedzę. Za tym rozwiązaniem przemawia prostota, łatwość implementacji i dość niskie 
koszty rozwiązań grywalizacyjnych. 
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A Gamester – a New Type of the Sport and Recreation Services 
Purchaser

Summary

In the article, being a case study, the author presented the specificity of the 
sport and recreation services branch and the meaning of relations with customer 
management in this type of services. The conception of using gamification in sport 
and recreation marketing activity is presented. The author made an attempt to create 
the typology of purchasers of this type of services. There are shown examples of 
using gamification activities in sport and recreation services - the fitness clubs for 
women. It was assumed that the using of game and gamification elements could be 
not only some kind of tool to build the relations with customers but also the way 
of changing attitudes of potential purchasers from passive to physically active. In 
the modern world, sport and recreation are indicators of healthy, active and modern 
lifestyle. There are more and more Poles conscious of this fact and willing to play 
game in order to win their health.

Key words: marketing, sport and recreation services, gamification, services pur-
chaser.

JEL codes: M310

Игрок – новый тип покупателя спортивно-рекреационных услуг

Резюме

В работе, являющейся анализом проблемы, представили специфику от-
расли спортивно-рекреационных услуг и значение управления отношениями  
с клиентом в такого вида услугах. Приблизили концепцию применения иг-
рофикации в маркетинговой спортивно-рекреационной деятельности, а так-
же предприняли попытку создать типологию покупателей такого рода услуг. 
Указали примеры применения игрофикационных действий в спортивно-ре-
креационных услугах, в частности, пример сети клубов фитнес для женщин.  
В работе сделали предположение, что применение элементов игр и игрофи-
кации может быть не только инструментом формирования отношений с кли-
ентами, но и способом на изменение отношения потенциальных покупателей 
из пассивных в физически активные. В современном мире спорт и рекреация 
– определители здорового, активного и современного образа жизни. Все боль-
ше поляков осознают это и охотно предпринимают игру за свое здоровье.
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Ключевые слова: маркетинг, спортивно-рекреационные услуги, игрофика-
ция, покупатель услуг.

Коды JEL: M310

Artykuł nadesłany do redakcji w październiku 2016 roku

© All rights reserved

Afiliacja:
dr inż Agnieszka Widawska-Stanisz
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
Instytut Marketingu
ul. Armii Krajowej 19B
42-200 Częstochowa
e-mail: awidawskastanisz@gmail.com

handel_wew_2-2017.indd   401 2017-05-10   12:25:58


